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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. Entende que, uma vez que a Ásia alberga a maior população do mundo e as economias 
com o crescimento mais rápido, o aumento da conectividade entre a UE e a Ásia, 
mediante um sistema comercial multilateral aberto e baseado em regras, que garanta 
condições de concorrência equitativas, desempenhará um papel fundamental no 
crescimento económico mútuo e constituirá um fator importante para a recuperação na 
sequência da atual pandemia de COVID-19; 

2. Lamenta que muitos países da Ásia continuem a aplicar políticas económicas 
protecionistas, criando condições de concorrência desleais para as empresas europeias; 
observa que a autorização de fluxos de comércio livre reforçará a resiliência económica 
e garantirá a disponibilidade global de produtos através da diversificação das cadeias de 
abastecimento; 

3. Considera que ligações e redes eficientes entre a Europa e a Ásia através de corredores 
de transportes prioritários, nomeadamente o transporte aéreo, marítimo e terrestre, e 
conexões das redes de elevada capacidade aumentarão os fluxos comerciais entre a UE 
e a Ásia; 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;

4. 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 e em 
Singapura;

5. Insta a Comissão a garantir a aplicação dos acordos comerciais e a reforçar a ambição 
dos acordos existentes, designadamente através da promoção de normas e padrões da 
UE sustentáveis.


