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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União 
Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação em matéria 
de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho X, 

– Tendo em conta o projeto de acordo entre a União Europeia e o Governo da República 
Popular da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção 
dessas indicações geográficas (COM(2020)0213),

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo 
entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação 
em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas 
(COM(2020)0213),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 3, do artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo, em conjugação com o 
artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e com o artigo 218.º, n.º 7, 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o Comércio (TRIPS) da Organização Mundial de Comércio (OMC),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Comércio para Todos – Rumo 
a uma política mais responsável em matéria de comércio e de investimento» 
(COM(2015)0497),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Comércio, crescimento e 
propriedade intelectual – Estratégia para a proteção e a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual nos países terceiros» (COM(2014)0389),

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a proteção e 
a aplicação dos direitos de propriedade intelectual em países terceiros SWD(2019)0452 
final/2,

– Tendo em conta as declarações conjuntas da 20.ª Cimeira UE-China, de 16 de julho de 
2018, e da 21.ª Cimeira UE-China, de 9 de abril de 2019,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de junho de 2015, sobre uma estratégia para a 
proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual nos países terceiros1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de setembro de 2018, sobre o estado das relações 

1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0219.
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entre a UE e a China2,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente o título V sobre a 
ação externa da União,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 91.º, 100.º, 168.º e 207.º, em conjugação com o artigo 218.º, 
n.º 6, alíneas a), subalínea v) e com o artigo 218.º, n.º 7,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão X, 

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

A. Considerando que a proteção das indicações geográficas a nível internacional é um 
elemento fundamental da política comercial da UE, 

B. Considerando que a UE é o maior exportador de produtos agroalimentares do mundo e 
que, em 2019, registou um excedente comercial recorde de 39 mil milhões de euros,

C. Considerando que as exportações agroalimentares da UE para a China aumentaram 
exponencialmente na última década, com uma taxa de crescimento anual superior a 
20 % durante o período 2009-2019, transformando o défice comercial de mil milhões de 
euros registado em 2009 num excedente comercial de mais de nove mil milhões de 
euros em 2019, fazendo da China o terceiro destino das exportações agroalimentares da 
UE, a seguir ao Reino Unido e aos EUA, respetivamente; que se prevê um aumento das 
importações chinesas de produtos agroalimentares durante a próxima década,

D. Considerando que o valor de venda a nível mundial de indicações geográficas 
provenientes da UE – que abrange vinhos, produtos agroalimentares e bebidas 
espirituosas – ascende a 74,76 mil milhões de euros3,

E. Considerando que a UE goza de renome mundial pelo alto valor e pela qualidade 
elevada dos seus produtos agroalimentares,

F. Considerando que, na China, muitas indicações geográficas da UE enfrentam 
importantes desafios que causam perdas económicas significativas aos produtores da 
UE, 

H. Considerando que o acordo se baseia na experiência adquirida com o projeto UE-China 
relativo à cooperação em matéria de indicações geográficas, concluído em 2013,

I. Considerando que, segundo previsões, uma parte substancial do crescimento económico 
mundial será gerada fora da Europa,

J. Considerando que os produtores e exportadores agroalimentares têm de operar num 

2 Textos aprovados, P8_TA(2018)0343.
3 Estudo da Comissão, publicado em abril de 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683
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ambiente comercial internacional difícil,

L. Considerando a importância de que se reveste este acordo com vista ao reconhecimento 
global das indicações geográficas, 

N. Considerando que a conclusão deste acordo demonstra a capacidade da UE e da China 
para celebrarem acordos bilaterais contanto que os interesses comuns sejam 
devidamente tidos em conta,

1. Congratula-se com a conclusão do primeiro importante acordo entre a UE e a China 
sobre uma questão relacionada com o comércio; considera que o acordo constitui um 
exercício que poderá ser importante para instaurar a confiança quando se trata de medir 
a ambição de ambas as partes relativamente à aplicação efetiva do acordo e a outros 
domínios de cooperação relacionados com o comércio; 

2. Sublinha a importância das relações estratégicas da UE com a China; salienta que o 
comércio e o investimento devem assentar em normas e valores, tendo no seu cerne um 
sistema de trocas comerciais multilateral;

3. Congratula-se com o elevado nível de proteção de que gozam 100 indicações 
geográficas europeias constantes da lista protegida ao abrigo do acordo, que ultrapassa o 
atual nível de proteção concedido ao abrigo do Acordo da OMC sobre os Aspetos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, em especial no que 
diz respeito aos géneros alimentícios, mas também aos vinhos e às bebidas espirituosas; 
observa que, no prazo de 4 anos a contar da data de entrada em vigor do acordo, está 
previsto alargar a proteção a mais 175 indicações geográficas da UE e da China e insta a 
Comissão a manter o Parlamento devidamente informado sobre a evolução das 
negociações relativas à extensão do acordo;

4. Chama a atenção para o importante défice comercial da UE com a China, mas recorda 
que, no domínio dos produtos agroalimentares, a UE apresenta um excedente comercial;

5. Reconhece o rico património europeu e chinês em termos de produtos alimentares 
tradicionais e a importância da proteção das indicações geográficas neste contexto;

6. Lamenta que, apesar de protegidas ao abrigo do acordo, algumas das indicações 
geográficas da UE, como os produtos de queijo, não possam ser exportadas para a 
China devido às normas chinesas aplicáveis à importação de alimentos; solicita à 
Comissão que prossiga o diálogo com a China com vista ao reconhecimento das normas 
de segurança alimentar da UE, que são das mais elevadas do mundo; solicita à China 
que elimine as barreiras injustificadas que se colocam às exportações agroalimentares 
da UE;

7. Insta a China a apoiar também o atual quadro multilateral de proteção das indicações 
geográficas, tornando-se parte do Acordo de Lisboa da OMPI e do Ato de Genebra, em 
vigor desde 26 de fevereiro de 2020;

8. Realça a importância das indicações geográficas no contexto dos direitos de propriedade 
intelectual e sublinha a pertinência de envidar esforços no sentido de lutar contra a 
contrafação de produtos; incentiva a Comissão a prosseguir a cooperação com a China 
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no domínio dos direitos de propriedade intelectual e solicita à Comissão que continue a 
apoiar as empresas da UE através do Serviço de Assistência-DPI; 

9. Sublinha a importância da aplicação efetiva do Acordo e de as suas disposições serem 
devidamente executadas no mercado; reitera a determinação do Parlamento Europeu em 
acompanhar e controlar a correta aplicação do Acordo; insta, neste contexto, a 
Comissão a, dois anos após a sua entrada em vigor, prestar informação ao Parlamento 
sobre a aplicação deste Acordo;

10. Salienta que o Acordo Económico e Comercial celebrado entre os Estados Unidos e a 
China, denominado «US-China Phase One Deal» (Acordo “Fase 1” entre os EUA e a 
China) – que entrou em vigor em 14 de fevereiro de 2020 –, deve ser aplicado de forma 
não discriminatória e em plena conformidade com as regras da OMC, bem como com os 
compromissos assumidos no Acordo UE-China sobre as indicações geográficas; espera 
que os exportadores europeus beneficiem imediatamente de medidas de facilitação do 
comércio no setor agroalimentar;

11. Salienta a necessidade urgente de tornar mais equitativas as condições de concorrência 
entre a UE e a China noutros domínios; insta a China a alargar a cooperação construtiva 
em matéria de proteção das indicações geográficas a outros domínios do comércio e a 
contribuir ativamente, em especial, para as negociações em curso sobre o acordo 
bilateral de investimento, a reforma da OMC, regras abrangentes sobre subvenções à 
indústria, o papel das empresas públicas, disposições sobre a transferência forçada de 
tecnologias e sobre as capacidades excessivas nos setores do aço, do alumínio ou da alta 
tecnologia, no respeito dos compromissos que assumiu enquanto membro da OMC e de 
uma forma que reflita o seu nível de desenvolvimento;

12. Recorda a necessidade de avançar de forma ambiciosa nas negociações sobre o acordo 
global de investimento, dando resposta às atuais assimetrias de mercado; salienta que é 
fundamental assegurar condições de concorrência equitativas, reciprocidade e um 
tratamento não discriminatório de cada uma das partes e das suas comunidades 
empresariais;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, bem como ao Governo da República Popular da China.


