
PR\1199416PT.docx PE648.332v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Comércio Internacional

2019/2197(INI)

21.2.2020

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Comissão do Comércio Internacional

Relator: Jörgen Warborn



PE648.332v01-00 2/11 PR\1199416PT.docx

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ..........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ..................................................................................................11



PR\1199416PT.docx 3/11 PE648.332v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 31 de outubro de 2019, sobre a aplicação 
dos acordos de comércio livre (2018) (COM(2018)0728),

– Tendo em conta o Programa de Trabalho da Comissão para 2020, de 29 de janeiro de 
2020, intitulado «Uma União mais ambiciosa» (COM(2020)0037),

– Tendo em conta as orientações políticas para a próxima Comissão Europeia 2019-2024 
da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen,

– Tendo em conta a sua resolução, de 30 de maio de 2018, sobre o relatório anual sobre a 
aplicação da política comercial comum (PCC)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, sobre o 
«Pacto Ecológico Europeu» (2019),

– Tendo em conta a sua Resolução de 29 de novembro de 2018 sobre a OMC: o caminho 
a seguir2,

– Tendo em conta a declaração conjunta da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
de 25 de janeiro de 2019, sobre o comércio eletrónico,

– Tendo em conta a declaração conjunta EUA-UE, de 25 de julho de 2018,

– Tendo em conta a declaração conjunta da reunião trilateral dos ministros do Comércio 
dos Estados Unidos, do Japão e da União Europeia, de 14 de janeiro de 2020,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de dezembro 
de 2019, sobre a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual em países 
terceiros,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão, de 27 de março de 2019, sobre os 
instrumentos de defesa comercial (COM(2019)0158),

– Tendo em conta o Eurobarómetro Especial publicado em novembro de 2019 sobre a 
atitude dos europeus em relação ao comércio e à política comercial da UE,

– Tendo em conta a comunicação conjunta «UE-China – Uma perspetiva estratégica», 
adotada pela Comissão e pelo Serviço Europeu para a Ação Externa em 12 de março de 
2019,

1 Textos aprovados, P8_TA(2018)0230.
2 Textos aprovados, P8_TA(2018)0477.
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– Tendo em conta a comunicação conjunta «Interligar a Europa e a Ásia – Elementos para 
uma estratégia da UE», adotada pela Comissão e pelo Serviço Europeu para a Ação 
Externa em 19 de setembro de 2018,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 26 de junho de 2019, sobre as barreiras ao 
comércio e ao investimento,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de maio de 2017, sobre a aplicação do Acordo 
de Comércio Livre entre a UE e a República da Coreia3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2016, sobre uma nova estratégia 
inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento4,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o Sistema de Preferências Generalizadas 
relativo ao período de 2018-20195,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 de novembro de 2018, intitulada 
"O Mercado Único: o melhor ativo da Europa num mundo em mudança”,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Desenvolvimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9-0000/2020),

A. Considerando que, apesar de se manterem válidas partes significativas da resolução do 
Parlamento, de 30 de maio de 2018, sobre a aplicação da Política Comercial Comum, é 
necessário atualizar algumas outras partes devido aos novos desenvolvimentos e à nova 
configuração do comércio internacional a nível mundial;

B. Considerando que os recentes dados do Eurobarómetro mostram que cerca de 60 % dos 
cidadãos da UE consideram que a política comercial da UE lhes traz benefícios; que 
parte da opinião pública se exprime fortemente contra a política comercial e os acordos 
comerciais; que a Comissão e os Estados-Membros devem continuar a desenvolver uma 
estratégia de comunicação adequada sobre a política comercial e os acordos comerciais, 
no intuito de combater as notícias falsas sobre o comércio e transmitir a maior 
quantidade possível de informação, visando as partes interessadas específicas e 
sensibilizando os operadores económicos para os acordos comerciais;

Contexto Global

1. Salienta que, nos últimos dois anos, aspetos importantes do contexto global têm vindo a 
mudar tendo-se revelado imprevisíveis; reitera o seu apoio a um sistema de comércio 
assente em regras, previsível e justo, que cabe salvaguardar;

2. Observa que, desde que a Comissão adotou a sua última estratégia comercial em 2015, 
intitulada «Comércio para Todos», a UE concluiu e começou a aplicar uma série de 
novos acordos comerciais;

3 JO C 307 de 30.8.2018, p. 109.
4 JO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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3. Insiste em que a estratégia comercial da UE deve continuar a promover os interesses e 
os valores da UE quando se defronta com novos desafios à escala mundial, a fim de 
manter e aumentar a competitividade da sua indústria; considera, por conseguinte, que 
uma agenda multilateral e plurilateral ambiciosa, a celebração de acordos comerciais 
mutuamente vantajosos e a sua aplicação efetiva, assim como a eliminação de 
obstáculos injustificados ao comércio, constituem a melhor forma de tornar a UE mais 
competitiva num mundo globalizado.

4. Salienta que as escolhas feitas na nossa relação com as duas outras superpotências 
comerciais, a China e os EUA, que representam cerca de 30 % das nossas trocas 
comerciais, são essenciais para impulsionar a política comercial da UE;

A OMC e a cooperação multilateral

5. Insiste em que este é um momento crítico para o multilateralismo e para o sistema de 
comércio mundial;

6. Apela a uma reforma substantiva da OMC com base na modernização do seu conjunto 
de regras, tendo em vista uma maior eficácia através da disponibilização de soluções 
estruturais e de longo prazo; incentiva os membros da OMC a chegarem a um acordo 
ambicioso e equilibrado sobre a questão de longa data das subvenções no setor das 
pescas durante a cimeira ministerial a realizar em Nur-Sultan (Cazaquistão) e a enviar 
um sinal claro de que a OMC continua apta a cumprir as suas funções de negociação;

7. Congratula-se com os progressos realizados durante as negociações setoriais em curso, 
nomeadamente sobre a regulamentação nacional em matéria de serviços, comércio 
eletrónico e facilitação do investimento;

8. Manifesta o seu firme apoio à cooperação trilateral em curso entre a UE, os EUA e o 
Japão sobre a limitação das práticas de distorção do mercado em todo o mundo; 
congratula-se com a declaração conjunta, de 14 de janeiro de 2020, sobre os subsídios 
industriais a este respeito;

Estados Unidos da América

9. Toma nota da alteração radical da estratégia comercial dos EUA ao longo dos últimos 
três anos, que se centra no comércio bilateral e, muitas vezes, em medidas comerciais 
unilaterais questionáveis do ponto de vista jurídico; regista os limitados progressos 
registados no sentido da implementação da Declaração Conjunta EUA-UE de 25 de 
julho de 2018; salienta a importância de relançar as conversações entre a UE e os EUA 
com base nos mandatos de negociação existentes, adotados pelo Conselho em abril de 
2019;

10. Salienta que, apesar das recentes tensões sentidas nas relações transatlânticas, a UE 
deve continuar a trabalhar com os EUA na qualidade de parceiro com o qual tem de 
encontrar soluções para questões comerciais de interesse comum;

11. Convida a Comissão a encontrar soluções negociadas com os EUA, inclusivamente em 
matéria de subvenções a aeronaves civis, e recorda o acordo sobre a atribuição de uma 
percentagem mais elevada do contingente pautal para a carne de bovino de alta 
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qualidade, com o objetivo de reduzir as tensões nas relações transatlânticas, 
salvaguardando simultaneamente os interesses da UE no setor agrícola;

China

12. Observa que a China continua a ser um mercado de oportunidades devido à sua 
dimensão e ao seu crescimento, mas que subsistem grandes desafios para as empresas 
da UE devido à consolidação da economia chinesa liderada pelo Estado, em que as 
empresas públicas beneficiam de um acesso exclusivo ou dominante ao mercado; 
condena todos os tipos de medidas discriminatórias que as empresas da UE enfrentam 
na China e insta a Comissão a acompanhar constantemente os persistentes atos de 
discriminação, assim como a trabalhar com as autoridades chinesas para pôr termo a tais 
atos;

13. Congratula-se com a conclusão das negociações de um acordo geográfico UE-China, de 
6 de novembro de 2019, e apela à sua rápida ratificação;

14. Incentiva a Comissão a negociar um acordo de investimento ambicioso, que elimine 
todos os obstáculos aos investimentos da UE, e aguarda com expectativa a conclusão 
das negociações até ao final de 2020, tal como acordado na Cimeira UE-China de 2019; 
no entanto, está firmemente convicto de que deve ser dada prioridade ao conteúdo do 
acordo e não à sua rápida conclusão;

Implementação dos ACL

15. Reconhece os resultados promissores apresentados no relatório da Comissão sobre a 
aplicação dos acordos de comércio livre (ACL), nomeadamente com a Coreia do Sul, a 
América Central e a América Latina, o Canadá, os parceiros orientais e os países do 
grupo dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP); salienta que os acordos 
comerciais da UE demonstram claramente, na maioria dos casos, o seu objetivo 
primordial de criar oportunidades significativas para os exportadores da UE nos 
mercados de países terceiros;

16. Recorda a evolução positiva do acordo comercial entre a UE e o Canadá (CETA); 
observa que, durante o seu primeiro ano civil de aplicação, o comércio bilateral de 
mercadorias, incluindo os produtos agroalimentares, registou um aumento de 10,3 % em 
comparação com a média dos três anos anteriores; recorda que o excedente comercial da 
UE com o Canadá aumentou 60 % e criou oportunidades adicionais para os nossos 
exportadores;

17. Reitera a sua preocupação com a fraca utilização das preferências nos acordos de 
comércio livre da UE; observa, em particular, uma grande divergência de utilização 
entre os exportadores da UE em diferentes acordos e pouca divergência na utilização 
entre os importadores da UE; insta a Comissão a analisar ulteriormente a utilização das 
preferências; salienta, a este respeito, a importância de regras de origem flexíveis, 
simplificadas e fáceis;

Nova parceria com África

18. Insta a União Europeia a cooperar mais com os países africanos, a fim de criar uma 
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parceria eficaz e sólida que promova o desenvolvimento e o crescimento efetivos no 
continente africano; salienta que os dados do recente relatório de 10 de fevereiro de 
2020 sobre o Regime de Preferências Generalizadas (SPG), que abrange o período 
2018-2019, mostram um aumento da taxa de utilização das preferências pelos países 
que beneficiam do regime; insta a Comissão a aumentar a sua ajuda técnica e 
económica ao desenvolvimento do comércio entre a UE e os países africanos, bem 
como entre os próprios países africanos;

19. Regista os progressos realizados na implementação da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA), que visa proporcionar um mercado único continental de 
bens e serviços, com livre circulação de pessoas e investimentos; congratula-se com o 
apoio da UE à criação do novo Observatório do Comércio da União Africana; apela à 
continuação do apoio da UE à ZCLCA, em consonância com a Aliança África-Europa 
para Investimentos e Empregos Sustentáveis;

Japão, Singapura e Vietname

20. Congratula-se com a entrada em vigor do ACL UE-Japão, de 1 de fevereiro de 2019, e 
observa que, de acordo com os primeiros elementos apresentados após um ano de 
aplicação6, as exportações da UE para o Japão aumentaram 6,6 % em relação ao mesmo 
período no ano anterior;

21. Congratula-se com a entrada em vigor do acordo comercial UE-Singapura, de 21 de 
novembro de 2019; acolhe com satisfação a aprovação do acordo entre a UE e o 
Vietname e apela à sua rápida aplicação; considera que estes acordos constituem um 
passo na via da celebração de um ACL com toda a região da Associação das Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN);

Negociações em curso

22. Insta à elaboração de uma agenda ambiciosa nas negociações dos ACL, em particular 
com a Austrália, Nova Zelândia, Tunísia, Marrocos e Indonésia; reitera o seu apelo à 
abertura de negociações de investimento com Taiwan;

23. Salienta a sua determinação em estabelecer uma relação tão estreita quanto possível 
com o Reino Unido, com base nos princípios de comércio, investimento e 
competitividade estabelecidos na sua resolução de 12 de fevereiro de 2020 sobre o 
mandato proposto para as negociações de uma nova parceria com o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte7; observa que a Declaração Política de 17 de 
outubro de 2019, apoiada pelo Reino Unido, afirma que a futura parceria económica 
assentará em disposições que assegurem uma igualdade de condições para uma 
concorrência aberta e justa;

24. Exorta a Comissão a aproveitar a oportunidade, no contexto da saída do Reino Unido, 
para racionalizar a política da UE, reduzir a burocracia e aumentar a competitividade 
das empresas e das PME da UE; salienta que o ACL deve procurar permitir o acesso 
mais amplo possível ao mercado, bem como facilitar o comércio, a fim de minimizar 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_161
7 Textos aprovados, P9_TA(2020)0033.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_161
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perturbações comerciais;

25. Congratula-se com as conclusões das negociações comerciais com o México e os países 
do MERCOSUL, que têm o potencial de aprofundar a nossa parceria estratégica com a 
América Latina e criar mais oportunidades nas nossas relações comerciais com esses 
países; observa que tais oportunidades permitiriam ainda às empresas da UE aceder a 
um mercado em pleno crescimento;

Comércio e desenvolvimento sustentável

26. Recorda a sua posição expressa no seu relatório anterior sobre a aplicação da PCC; 
sublinha que o plano de ação de 15 pontos, de 27 de fevereiro de 20188, estabelecido 
pelos serviços da Comissão, constitui uma boa base de reflexão, com vista a melhorar 
os mecanismos nos capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável;

27. Congratula-se com a iniciativa da Comissão relativa a um Pacto Ecológico Europeu e 
sublinha que este deve ser composto por uma estratégia equilibrada do ponto de vista 
ecológico, económico e social;

28. Considera que o atual sistema demonstra já alguma eficácia, como se viu no quadro do 
ACL UE-Coreia, em que a UE solicitou a criação de um painel na sequência da não 
ratificação pela Coreia do Sul das convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre os direitos dos trabalhadores, nomeadamente em matéria de 
liberdade de associação e de negociação coletiva;

29. Recorda que os primeiros esforços da Comissão e do Parlamento nas negociações 
comerciais com o México e o Vietname resultaram na ratificação pelos dois países da 
Convenção n.º 98 da OIT sobre o direito de organização e negociação coletiva, em 
novembro de 2018 e julho de 2019, respetivamente;

30. Considera que os capítulos dos acordos comerciais sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável devem impulsionar a dimensão externa do Pacto Ecológico Europeu e que 
qualquer novo mecanismo de ajustamento deve ser compatível com as regras da OMC, 
bem como com os acordos de comércio livre da UE; salienta que as empresas da UE 
que utilizam bens intermédios não devem ser colocadas numa situação de desvantagem 
concorrencial;

31. Observa que a política comercial e de investimento da UE deve ser utilizada para 
incentivar uma gestão responsável das cadeias de aprovisionamento, incluindo a 
garantia de que as empresas respeitem os direitos humanos;

Defender os interesses comerciais da UE

32. Recorda que os esforços de manutenção de um comércio baseado em regras devem 
desempenhar um papel crucial na nossa estratégia comercial e, neste contexto, recorda a 
adoção da modernização dos instrumentos de defesa comercial em 2018 e o novo 
mecanismo de análise do investimento estrangeiro; salienta que o novo mecanismo de 

8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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análise do investimento estrangeiro nunca deve ser um instrumento de protecionismo;

Comércio de serviços e comércio digital

33. Saúda as negociações multilaterais em curso sobre áreas essenciais do comércio de 
serviços, nomeadamente a regulamentação nacional em matéria de serviços e facilitação 
do investimento; observa que a presença comercial num país terceiro é a forma 
dominante de prestação de serviços comerciais e de comércio eletrónico;

34. Salienta que a parte do comércio de serviços no quadro geral das trocas comerciais está 
subestimada; realça que a UE é, de longe, o maior exportador de serviços do mundo e 
que os serviços representam cerca de 70 % do produto interno bruto da UE (PIB);

35. Apoia a declaração conjunta da OMC sobre o comércio eletrónico no que respeita às 
regras mundiais em matéria de comércio eletrónico; apela à abertura para alcançar 
resultados significativos e facilitar o fluxo de dados transfronteiras, bem como à 
eliminação dos entraves injustificados ao comércio por via eletrónica, no pleno respeito 
pela legislação da UE em matéria de privacidade e proteção de dados, incluindo o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)9, assim como a fazer uso da 
flexibilidade das diretrizes de negociação;

PME

36. Observa que as PME representam cerca de 30 % das exportações de mercadorias da 
UE; apoia a ideia de que um capítulo específico sobre as PME deve fazer parte de todos 
os acordos de comércio livre propostos, tal como no acordo UE-Japão, e que devem ser 
incluídos aquando da revisão dos acordos de comércio livre existentes; observa que os 
obstáculos ao comércio e a burocracia são particularmente problemáticos para as PME, 
que não conseguem arcar com o trabalho adicional necessário para os ultrapassar;

37. Solicita à Comissão que facilite às PME a utilização e a compreensão das regras de 
origem; recorda à Comissão o seu objetivo de lançar, no início de 2020, um instrumento 
específico de autoavaliação das regras de origem para as PME na plataforma 
Access2Market, onde as empresas podem calcular se um produto pode beneficiar de um 
determinado acordo comercial da UE, tal como expresso na carta de 13 de novembro de 
2019 dirigida pelos membros da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento à 
antiga Comissária responsável pelo Comércio, Cecilia Malmström, a fim de melhorar a 
taxa de utilização pelas PME dos ACL da UE, que é inferior à média, e de que as PME 
desfrutem plenamente dos benefícios dos acordos comerciais;

38. Congratula-se com a ambição da nova Comissão de aplicar o princípio «entra um, sai 
um» a fim de reduzir a burocracia na elaboração de nova legislação e regulamentos; 
solicita, no entanto, maior clareza sobre a forma como a Comissão irá concretizar essa 
ambição no contexto da sua política comercial;

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

9 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente relatório sobre a aplicação da Política Comercial Comum da União Europeia é o 
segundo deste tipo. O primeiro relatório de execução, adotado em 30 de maio de 2018, abrangeu 
o período que vai de outubro de 2015, data da última estratégia comercial da Comissão 
intitulada «Comércio para Todos», até dezembro de 2017, data de finalização do projeto de 
relatório. 

Para não se reinventar a roda, o relator considera que o presente relatório deve, de alguma 
forma, ser uma atualização do primeiro. Caso as posições do Parlamento permaneçam 
semelhantes, o relatório deve simplesmente recordar as disposições anteriores; em alternativa, 
se as posições ou o contexto tiverem mudado, deve proceder-se a uma atualização. 

O presente relatório é também o primeiro relatório sobre a aplicação da política comercial da 
nova legislatura. Neste sentido, o seu âmbito de aplicação será mais amplo do que apenas a 
aplicação de acordos comerciais, pelo que dará igualmente início a reflexões sobre o que a 
política comercial da UE deve ser num mundo em rápida evolução. 

O projeto de relatório abrange o período compreendido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020; 
dois anos, durante os quais diversas tendências anteriores foram confirmadas ou mesmo 
reforçadas, tais como a retirada gradual dos EUA do sistema comercial multilateral ou a 
consolidação da economia chinesa liderada pelo Estado. 

Ao mesmo tempo, surgiram alguns novos elementos encorajadores, começando pelos números 
positivos provenientes dos dois primeiros anos de aplicação do acordo comercial entre a UE e 
o Canadá (CETA) ou pelo início de uma série de negociações multilaterais que suscitam 
esperanças em termos de revitalização do multilateralismo. 

Além disso, o comércio não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para gerar prosperidade 
conjunta e aprofundar os vínculos políticos e culturais, como afirmou nas suas orientações 
políticas a Presidente da nova Comissão, Ursula von der Leyen. Os acordos comerciais são, por 
conseguinte, os melhores instrumentos de apoio aos nossos parceiros no cumprimento dos 
ambiciosos objetivos da UE em matéria de ambiente, em especial mediante capítulos dedicados 
à concretização do desenvolvimento sustentável. 

Por último, mas não menos importante, a capacidade da UE para consolidar os seus próprios 
instrumentos de forma a lidar com a concorrência desleal é de grande importância, tal como 
ficou demonstrado quando a UE adotou instrumentos de defesa comercial modernizados e uma 
nova análise do investimento estrangeiro, em vigor desde junho de 2018 e abril de 2019, 
respetivamente. 


