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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Reconhece que a Ásia alberga a maior população do mundo e as economias com o 
crescimento mais rápido; considera que a política comercial deve contribuir 
decisivamente para a consecução dos objetivos da estratégia de conectividade UE-Ásia 
e que a UE deve conferir prioridade ao aumento da conectividade eficiente e sustentável 
entre a UE e a Ásia, mediante um sistema comercial multilateral aberto, justo e baseado 
em regras, que garanta condições de concorrência equitativas, o desenvolvimento 
sustentável, o multilateralismo, a transparência, as normas internacionais e a 
reciprocidade, que desempenhariam um papel fundamental na estabilidade global, na 
prosperidade regional e no crescimento económico sustentável; entende, além disso, que 
uma integração benéfica constitui um fator importante na recuperação da atual 
pandemia de COVID-19;

2. Lamenta o facto de diversos países da Ásia continuarem a aplicar políticas económicas 
protecionistas injustificadas, criando condições de concorrência desleais para as 
empresas europeias; salienta que a estratégia de conectividade deve ser acompanhada de 
esforços para aumentar o acesso aos respetivos mercados, designadamente aos contratos 
públicos, e promover um ambiente de investimento aberto e transparente, 
desbloqueando oportunidades e contribuindo para a competitividade global; observa que 
a autorização de fluxos de comércio livre reforça a resiliência económica e a 
disponibilidade de produtos através da diversificação das cadeias de abastecimento, 
fortalecendo também a integração regional; realça a necessidade de reforçar a 
cooperação no que diz respeito ao dever de diligência, às disposições em matéria de 
propriedade intelectual e às indicações geográficas (IG); recorda que a UE e a Ásia são 
parceiros importantes no desenvolvimento sustentável, nomeadamente na execução da 
Agenda 2030 da ONU, e que a promoção de uma conectividade eficiente e sustentável 
constitui um elemento essencial, paralelamente ao comércio, de uma parceria estratégica 
mais vasta com os parceiros asiáticos; assinala que os países europeus e asiáticos devem 
manter os esforços multilaterais e o diálogo inter-regional, sempre que possível, para 
promover redes económicas sustentáveis e assentes em regras na Eurásia; considera que 
a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) devem adotar uma 
abordagem mais estratégica do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), 
nomeadamente através do reforço da ação ao mais alto nível político, com vista a 
fortalecer a eficácia do instrumento no tocante à aplicação de normas internacionais em 
matéria de direitos humanos, trabalho, ambiente e boa governação;

3. Considera que, no âmbito da estratégia de autonomia estratégica aberta da Comissão, a 
resiliência da cadeia de abastecimento será reforçada através de uma rede de confiança 
de intervenientes que podem ser parceiros fiáveis para desenvolver mecanismos comuns 
de coordenação de riscos, bem como métodos e normas de avaliação, partilhar 
informações e expectativas, e manter um diálogo ativo com governos, empresas, e 
investidores; é de opinião que ligações e redes eficientes e sustentáveis entre a Europa e 
a Ásia através de corredores de transporte prioritários, nomeadamente o transporte 
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aéreo, marítimo e terrestre, e uma rede de elevada capacidade de ferramentas digitais, 
energéticas e interpessoais, bem como procedimentos aduaneiros mais eficientes e 
fiáveis, assentes na digitalização e na simplificação administrativa, aumentarão os 
fluxos comerciais e as transferências de dados entre a UE e a Ásia de forma sustentável; 
considera que as disposições relativas ao comércio eletrónico e ao comércio digital nos 
acordos comerciais devem servir os objetivos do pilar digital da estratégia de 
conectividade; faz notar, no que diz respeito aos fluxos de dados, que a UE já 
apresentou propostas nas negociações com a Indonésia, a Austrália, a Nova Zelândia e o 
Chile, que deverão também constituir elementos de base para outras iniciativas 
plurilaterais ou multilaterais, em consonância com a proteção de dados e o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD); observa que a decisão de adequação relativa ao 
Japão constitui um exemplo para promover a integração digital; reconhece a existência 
de um défice de investimento na conectividade e está ciente da necessidade de mobilizar 
e reforçar a cooperação com os investidores privados, as instituições nacionais e 
internacionais e os bancos multilaterais de desenvolvimento, bem como com outros 
intervenientes, designadamente tendo em vista identificar iniciativas emblemáticas 
concretas; salienta que a facilitação do comércio entre a UE e os parceiros asiáticos 
através de uma melhor conectividade deve também servir para reforçar o desempenho e 
a gestão das alfândegas, nomeadamente na aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual (DPI), enquanto instrumento para combater a fraude e impedir a entrada de 
mercadorias de contrafação no mercado único;

4. Está disposto a ponderar, em casos específicos em que os princípios da UE não sejam 
postos em causa, a cooperação com a iniciativa chinesa «Uma Cintura, uma Rota», 
tendo em vista estabelecer a conectividade entre corredores económicos, nomeadamente 
colaborando com a China para garantir que a iniciativa cumpre as normas 
internacionais; frisa que é de suma importância assegurar uma concorrência leal em 
mercados terceiros, através do respeito das práticas multilaterais de governação 
económica; considera que a Comissão deveria analisar de forma mais aprofundada as 
potenciais sinergias da união dos esforços da China e do Japão aos estudos dos 
corredores da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), de modo a evitar possíveis 
estrangulamentos e restrições nos transportes; salienta a importância da relação 
estratégica da UE com a China e exorta os Estados-Membros e as instituições da UE a 
abordarem a China a uma só voz e de uma forma coordenada; reitera o seu apelo à 
China para que avance com uma reforma ambiciosa da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que inclua regras abrangentes em matéria de subvenções industriais, 
e reconhece as preocupações relativas às práticas de distorção do mercado das empresas 
públicas chinesas, às transferências forçadas de tecnologia e à localização de dados, às 
sobrecapacidades e às respetivas exportações objeto de dumping, bem como a outras 
práticas comerciais desleais; considera que o alargamento das condições de 
concorrência equitativas aos mercados de países terceiros é da maior importância para 
as oportunidades a longo prazo das empresas europeias;

5. Recorda o potencial das novas rotas marítimas do Ártico para a redução, até 40 %, do 
tempo e da distância entre a Europa e a Ásia, e a criação de novas plataformas de 
comércio, o que poderia ter um impacto significativo nos fluxos comerciais; sublinha 
que, através de uma estratégia global para o Ártico, a UE tem de se empenhar 
ativamente na região, promovendo, simultaneamente, o desenvolvimento sustentável e 
os objetivos ambientais, assegurando que as novas rotas estejam em conformidade com 
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as regras e normas internacionais, de modo a impedir qualquer pressão adicional sobre o 
ecossistema do Ártico;

6. Frisa a importância da rede existente de acordos comerciais bilaterais, regionais e 
multilaterais, bem como da cooperação bilateral entre a UE e os parceiros asiáticos, com 
exemplos bem-sucedidos de parcerias estratégicas no Japão, na Coreia do Sul, no 
Vietname e em Singapura; reconhece que, sendo a região da ASEAN o terceiro maior 
parceiro comercial da UE fora da Europa, depois dos EUA e da China, o facto de 
garantir um melhor acesso ao mercado e reforçar a cooperação através de acordos de 
parceria estratégica abrangentes trará benefícios importantes para os exportadores da 
UE; congratula-se com o novo acordo sobre as IG e com a possibilidade de desenvolver 
uma cooperação mais forte com a China, nomeadamente através do acordo global de 
investimento; urge a Comissão a lançar o processo exploratório e as avaliações de 
impacto, bem como a encetar negociações tendo em vista um acordo bilateral de 
investimento com Taiwan; toma nota da decisão de suspender o regime «Tudo Menos 
Armas» (EBA) com o Camboja e sublinha a sua preocupação com o agravamento da 
situação dos direitos humanos no país; insta a Comissão a definir uma estratégia clara a 
este respeito e exorta o Camboja a colaborar com a Comissão e a abordar os domínios 
principais de preocupação, tendo em vista a reintegração do país no programa;

7. Lamenta o facto de a estratégia da UE para Interligar a Europa e a Ásia não ter atraído a 
mesma atenção que a iniciativa «Uma Cintura, uma Rota» na Ásia Central em termos de 
conectividade na região; apoia os esforços da Comissão no desmantelamento das 
barreiras comerciais, os quais assentam na procura de uma conectividade sustentável e 
baseada em regras, e incluem o combate aos obstáculos não físicos e regulamentares à 
circulação e às infraestruturas; reconhece que países da Ásia Central beneficiaram 
significativamente de uma maior integração na economia mundial nas últimas duas 
décadas; entende que a UE deve desempenhar um papel muito mais importante e 
tornar-se um dos principais intervenientes na região, utilizando o comércio e o 
investimento como motor de crescimento e contribuindo para a prosperidade partilhada; 
manifesta a sua preocupação pelo facto de os projetos financiados pela China na Ásia 
Central carecerem de transparência no que se refere aos respetivos procedimentos de 
concurso e serem predominantemente realizados por empresas chinesas, 
consideravelmente menos abertas a empresas locais ou internacionais; apela à China 
para que aumente a reciprocidade, particularmente no setor das infraestruturas, melhore 
a transparência, atribua prioridade a normas laborais e ambientais elevadas, e assegure a 
sustentabilidade da dívida;

8. Solicita à Comissão que vele pela correta aplicação dos acordos comerciais e aumente a 
ambição dos acordos existentes, reforçando as disposições sobre normalização com uma 
cooperação transparente em matéria de regulamentação, e promovendo normas 
sustentáveis da UE e normas internacionais no domínio ambiental, social e da 
sustentabilidade, à luz da revisão do plano de ação em 15 pontos da Comissão1 e dos 
debates no Conselho sobre comércio e desenvolvimento sustentável; exorta a Comissão 
a aplicar plenamente os instrumentos de defesa comercial, para garantir que as empresas 
europeias não sejam sujeitas a práticas comerciais desleais, a combater as distorções de 
preços e custos que não resultem de forças do mercado livre, e a aplicar, de forma 

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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eficaz, os capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável em consonância com 
o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e 
as convenções da OIT, tendo em vista desenvolver a estratégia de conectividade e 
prosseguir a integração sustentável.
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