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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio
(2020/2117(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 18 de fevereiro de 2021, intitulada 
«Revisão da Política Comercial - Uma política comercial aberta, sustentável e decisiva» 
(COM(2021)0066),

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 17 de junho de 2020, sobre a criação 
de condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras 
(COM(2020)0253),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada «A 
Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração» 
(COM(2020)0456),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia do Prado ao Prato – para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador 
do ambiente (COM(2020)0381),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada 
«Adaptação do Programa de Trabalho da Comissão para 2020» (COM(2020)0440) e a 
carta de intenções da Presidente von der Leyen ao Presidente Sassoli e à Chanceler 
Angela Merkel, de 16 de setembro de 2020, intitulada «Estado da União 2020»,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030: trazer a natureza de volta às nossas 
vidas» (COM(2020)0380),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um 
novo Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e 
competitiva» (COM(2020)0098),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, intitulada «Uma 
nova estratégia industrial para a Europa» (COM(2020)0102),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, intitulada «Uma 
Estratégia para as PME com vista a uma Europa Sustentável e Digital» 
(COM(2020)0103),

– Tendo em conta a comunicação conjunta da Comissão e do Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 9 de março de 2020, 
intitulada «Rumo a uma estratégia abrangente para África» (JOIN(2020)0004),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Construir o futuro digital da Europa» (COM(2020)0067),
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– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, sobre o 
Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a comunicação conjunta da Comissão Europeia e do Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 2 
de dezembro de 2020, intitulada «Uma nova agenda UE-EUA para uma mudança a 
nível mundial» (JOIN(2020)0022),

– Tendo em conta o documento oficioso dos serviços da Comissão, de 26 de fevereiro de 
2018, intitulado «Feedback and way forward on improving the implementation and 
enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade 
Agreements» (Análise e perspetivas de melhoria da aplicação e da execução dos 
capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável constantes dos acordos de 
comércio livre da UE) e o seu plano de ação de 15 pontos sobre os capítulos relativos ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de outubro de 2015, intitulada 
«Comércio para Todos – Rumo a uma política mais responsável em matéria de 
comércio e de investimento» (COM(2015)0497),

– Tendo em conta o Acordo alcançado na 21.ª Conferência das Partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas («Acordo de 
Paris»),

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

– Tendo em conta as suas resoluções, nomeadamente de 10 de março de 2021, intitulada 
«Rumo a um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono da UE compatível 
com a OMC»1, de 10 de março de 2021, que contém recomendações à Comissão sobre 
o dever de diligência das empresas e a responsabilidade empresarial2, e de 10 de 
fevereiro de 2021, sobre o novo plano de ação para a economia circular3, bem como as 
suas próximas resoluções, nomeadamente sobre o tema «Construir o futuro digital da 
Europa: eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado único digital e melhorar a 
utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus», sobre uma 
Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do 
ambiente e sobre a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030: trazer a natureza de 
volta às nossas vidas,

– Tendo em conta as suas resoluções, nomeadamente de 26 de novembro de 2020, sobre a 
revisão da política comercial da UE4, de 25 de novembro de 2020, sobre uma nova 
estratégia industrial para a Europa5, de 7 de outubro de 2020, sobre a aplicação da 
política comercial comum – relatório anual 20186, de 16 de setembro de 2020, sobre a 

1 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0071.
2 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0073.
3 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0040.
4 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0337.
5 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0321.
6 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0252.
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ação da UE para proteger e restaurar as florestas a nível mundial7, de 28 de novembro 
de 2019, sobre a emergência climática e ambiental8, de 12 de dezembro de 2017, 
intitulada «Rumo a uma estratégia comercial digital»9, e de 5 de julho de 2016, sobre 
uma nova estratégia inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e 
investimento10,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9-0000/2021),

Comércio e desenvolvimento sustentável

1. Congratula-se com a integração do Pacto Ecológico Europeu na comunicação sobre a 
revisão da política comercial (RPC) e apela à elaboração de um plano de ação concreto 
para tornar esta ambição uma realidade; 

2. Saúda a incorporação do Acordo de Paris, enquanto elemento essencial, em todos os 
acordos comerciais, de investimento e de parceria; salienta que a ratificação das 
convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o respeito 
pelos direitos humanos são requisitos para a conclusão de acordos de comércio livre 
(ACL); solicita a inclusão de capítulos ambiciosos sobre o género e sobre as pequenas e 
médias empresas (PME) em todos os acordos comerciais;

3. Sublinha que a recuperação pós-COVID-19 é uma oportunidade única para definir a 
agenda para o crescimento sustentável; insta, por conseguinte, a Comissão a apresentar 
sem demora a revisão do plano de ação de 15 pontos sobre os capítulos relativos ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável; espera que a revisão aborde, com urgência, 
o caráter executório dos compromissos em matéria de comércio e desenvolvimento 
sustentável, uma vez que este aspeto não está atualmente contemplado; recorda, a este 
respeito, o documento oficioso dos Países Baixos e da França sobre o comércio, os 
efeitos socioeconómicos e o desenvolvimento sustentável11; sugere que, no mínimo, os 
recentes progressos em matéria de caráter executório sejam aplicados à política 
comercial da UE, nomeadamente a capacidade de combater qualquer incumprimento 
por parte dos parceiros através de sanções unilaterais, incluindo a introdução de direitos 
aduaneiros ou contingentes sobre determinados produtos ou a suspensão cruzada de 
outras partes de um acordo;

4. Salienta que os produtos não ecológicos continuam a beneficiar de tratamento 
preferencial em relação aos produtos ecológicos e que os direitos aduaneiros e as 

7 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0212.
8 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0078.
9 JO C 369 de 11.10.2018, p. 22.
10 JO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
11 Documento oficioso dos Países Baixos e da França sobre o comércio, os efeitos económicos sociais e o 
desenvolvimento sustentável, consultado em «the Netherlands at International Organisations 
(permanentrepresentations.nl)».

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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barreiras comerciais atuam contra o comércio sustentável; solicita à Comissão que 
conceba instrumentos para combater estas distorções e que passe das palavras aos atos 
aplicando o Pacto Ecológico em todos os aspetos da política comercial; 

5. Salienta que os elevados custos iniciais, que apenas serão recuperados ao longo do 
tempo, e a falta de know-how e de equipamento impedem atualmente os países em 
desenvolvimento de «seguir a via ecológica»; exige que a Comissão utilize todos os 
instrumentos comerciais à sua disposição para aumentar o apoio financeiro, a 
assistência técnica, as transferências de tecnologia e a penetração digital, a fim de 
capacitar os países em desenvolvimento e lhes permitir alcançar uma resiliência 
sustentável; 

6. Insta a UE a assumir um papel de liderança a nível multilateral para pôr termo às 
subvenções prejudiciais, defendendo a transparência e uma regulamentação e 
disciplinas rigorosas nos acordos comerciais e na Organização Mundial do Comércio 
(OMC); salienta a importância de elaborar avaliações de impacto em matéria de 
sustentabilidade, numa base ex ante, intermédia e ex post; salienta a necessidade de criar 
um quadro abrangente com metas concretas para promover os ODS, o Pacto Ecológico 
e a Agenda do Trabalho Digno da OIT nos acordos de comércio e investimento; salienta 
que só devem ser concluídos novos acordos depois de estas metas terem sido atingidas e 
que os acordos em vigor devem ser revistos em conformidade;

7. Salienta que a transparência e o diálogo são fundamentais para criar apoio à política 
comercial; reitera que o papel e as responsabilidades da sociedade civil e dos grupos 
consultivos internos devem ser claramente definidos nos acordos internacionais da UE e 
que a assistência financeira tem de ser acompanhada de medidas de reforço das 
capacidades, a fim de permitir o seu funcionamento eficaz; 

Cadeias de valor justas, resilientes e ecológicas

8. Salienta a importância de cadeias de valor justas que respeitem os direitos humanos, os 
direitos laborais e as normas ambientais; recorda que o dever de diligência obrigatório 
em toda a cadeia de aprovisionamento é um instrumento necessário para alcançar este 
objetivo; salienta que deve ser prestada mais atenção à situação vulnerável das micro, 
pequenas e médias empresas (MPME), especialmente nos países em desenvolvimento, 
dado que as grandes empresas têm uma maior probabilidade de superar uma quebra 
súbita da procura; 

9. Observa que as cadeias de valor mundiais envolvem frequentemente uma distribuição 
desigual dos riscos, em especial no setor do vestuário; lamenta que, durante a pandemia, 
esta distribuição desigual tenha levado as empresas europeias a transferir os custos da 
redução da procura para os produtores nos países em desenvolvimento, cancelando 
encomendas já produzidas e, em alguns casos, inclusive expedidas; insta a Comissão a 
colaborar com os governos locais, o setor privado e a sociedade civil, a fim de lograr 
uma distribuição mais justa dos riscos em toda a cadeia de aprovisionamento; 

10. Salienta a importância de assegurar uma concorrência leal e condições de concorrência 
equitativas para as empresas europeias, tanto no mercado interno como nos mercados de 
países terceiros; salienta, a este respeito, a importância dos instrumentos de defesa 
comercial e insta a Comissão a completar rapidamente o conjunto de instrumentos de 
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defesa comercial da UE através de propostas legislativas em 2021, dando prioridade a 
um instrumento para combater as distorções causadas por subsídios estrangeiros e 
empresas públicas e à conclusão das negociações sobre o instrumento internacional de 
contratação pública12; 

11. Está convicto de que a abertura deve andar a par da salvaguarda dos nossos setores 
estratégicos e estar estreitamente ligada a uma política industrial ambiciosa e virada 
para o futuro, em consonância com o Pacto Ecológico e a estratégia digital, criando 
empregos de qualidade e assegurando que a Europa desempenhe um papel crucial na 
produção de bens inovadores e de serviços futuros; 

12. Manifesta convicção de que a UE está demasiado dependente de um número limitado de 
fornecedores no que respeita a bens e serviços críticos; reitera que a UE deve superar 
estas dependências indesejáveis através de uma combinação de políticas destinadas a 
incentivar as empresas a armazenar, diversificar estratégias de aprovisionamento e 
promover a externalização de proximidade, o que poderia criar novas oportunidades 
comerciais para os parceiros da vizinhança oriental e meridional;

13. Observa que as cadeias de abastecimento alimentar permaneceram operacionais durante 
a pandemia; constata que o Sistema de Informação do Mercado Agrícola (SIMA), que 
reúne os principais países de comercialização de produtos agrícolas de base com o 
objetivo de aumentar a transparência do mercado alimentar e a resposta política em 
matéria de segurança alimentar, pode ser considerado um exemplo de boas práticas; 
insta a Comissão a analisar a possibilidade de este modelo ser também utilizado noutras 
cadeias de valor;

14. Insta a Comissão a apresentar uma estratégia comercial digital para aumentar o acesso 
das empresas europeias ao mercado e proteger os direitos dos cidadãos da UE ao abrigo 
do RGPD13; sublinha a aceleração da revolução digital devido à COVID-19 e salienta a 
importância de a UE assumir a liderança no estabelecimento de normas para uma 
economia mundial sustentável e impulsionada pelo digital e no que toca a manter 
abertos os fluxos internacionais de dados; 

15. Apela à adoção de incentivos para que as empresas da UE encurtem ou adaptem as suas 
cadeias de aprovisionamento sempre que tal seja benéfico, a fim de assegurar que os 
custos externos sociais, ambientais e económicos sejam plenamente internalizados no 
preço, em consonância com as políticas da UE, como a estratégia «do prado ao prato», o 
plano de ação para a economia circular, a estratégia de biodiversidade e a intensificação 
da ação da UE para proteger e restaurar as florestas a nível mundial; 

Política comercial para produtos sanitários essenciais: ensinamentos retirados da crise do 

12 Proposta alterada da Comissão de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de janeiro de 
2016, relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da União 
Europeia e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e serviços da União 
Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros (COM(2016)0034).
13 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).



PE689.689v01-00 8/15 PR\1226305PT.docx

PT

COVID-19

16. Sublinha que a governação do comércio internacional tem um papel importante a 
desempenhar no rápido desenvolvimento de tratamentos médicos e vacinas, na rápida 
produção em maior escala, no desenvolvimento de cadeias de valor mundiais resilientes 
e no acesso equitativo ao mercado para todo o mundo; salienta, neste contexto, que a 
pandemia de COVID-19 tem de ser utilizada para impulsionar uma cooperação 
internacional mais concertada e para reforçar a preparação mundial em matéria de 
emergências de saúde;

17. Salienta, neste contexto, os efeitos negativos de medidas unilaterais, como as restrições 
e proibições à exportação, a falta de transparência sobre as existências mundiais e a 
subsequente especulação de preços em relação a bens essenciais escassos, 
nomeadamente para os países de baixo e médio rendimento; apela, por conseguinte, à 
adoção da iniciativa da OMC em matéria de comércio e saúde até ao final de 2021 e a 
uma maior transparência no fornecimento e na produção de bens e serviços médicos 
essenciais;

18. Manifesta preocupação com o recente aumento das restrições à exportação de vacinas 
por parte dos principais países produtores, como os EUA, o Reino Unido, a China e a 
Índia, e da UE, e salienta que tal põe em perigo o rápido aumento da capacidade de 
produção de vacinas a nível mundial; insta a Comissão a colaborar com os países 
produtores para eliminar rapidamente os obstáculos à exportação e substituir o 
mecanismo de autorização de exportação por um requisito de notificação de exportação 
e importação; reitera a necessidade de dispor de um acesso atempado e abrangente a 
esses dados;

19. Sublinha que as vacinas contra a COVID-19 e as suas variantes são um bem público 
mundial e que os esforços multilaterais devem centrar-se no aumento das capacidades 
de produção e das transferências de tecnologia a nível mundial, nomeadamente nos 
países de rendimento baixo e médio; congratula-se vivamente, neste contexto, com a 
Cimeira Mundial sobre a Cadeia de Abastecimento e o Fabrico de Vacinas contra a 
COVID-19, realizada em 8 e 9 de março de 2021, e apela à criação de plataformas 
estruturais para aumentar rapidamente a produção de vacinas em mais países;

20. Salienta que a política comercial internacional tem de desempenhar um papel proactivo 
neste esforço, facilitando o comércio de matérias-primas, atenuando a escassez de 
pessoal qualificado e experiente, resolvendo os problemas da cadeia de 
aprovisionamento e revendo o quadro global para os direitos de propriedade intelectual 
em futuras pandemias; insiste, neste contexto, num diálogo construtivo sobre uma 
derrogação temporária ao Acordo da OMC sobre os Aspetos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), a fim de assegurar que 
os países não enfrentem retaliações em relação às violações de patentes relacionadas 
com a COVID-19 durante a pandemia; 

Multilateralismo e posição geopolítica da Europa no mundo

21. Convida a Comissão a definir ações concretas e específicas e um roteiro para aplicar o 
conceito de autonomia estratégica aberta; salienta que a força de mercado, os valores e a 
adesão da UE à cooperação, à equidade e ao comércio com base em regras devem 
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constituir a base da dessa abertura; recomenda vivamente que a UE procure estabelecer 
parcerias com parceiros que partilham as mesmas ideias; salienta, no entanto, que, nos 
casos em que a cooperação não seja possível, a UE deve prosseguir os seus interesses 
através de medidas autónomas para proteger os seus valores e combater as práticas 
comerciais desleais;

22. Congratula-se com a afirmação do multilateralismo, no quadro da revisão da política 
comercial, e com as propostas exaustivas para a necessária reforma aprofundada da 
OMC; partilha a ênfase dada pela Comissão ao desenvolvimento sustentável na sua 
visão para a reforma da OMC e insta a Comissão a envidar todos os esforços para 
executar uma agenda de desenvolvimento sustentável; salienta a importância de levar 
por diante a iniciativa da OMC em matéria de comércio e clima; 

23. Salienta que o relançamento da função de negociação da OMC desempenhará um papel 
fundamental em qualquer reforma substancial da organização; destaca, em particular, a 
necessidade de fazer face às distorções da concorrência causadas pelas subvenções à 
indústria e pelas empresas públicas; insta a Comissão a procurar ativamente uma 
solução para o desfasamento entre o nível de desenvolvimento e o número de 
compromissos assumidos no âmbito do sistema de comércio internacional; está convicto 
de que a liderança da UE é crucial para o êxito de qualquer reforma significativa da 
OMC;

24. Compartilha a sugestão formulada na revisão da política comercial de que o G20 deve 
cooperar e assumir um papel de liderança na consecução da neutralidade carbónica a 
nível mundial; salienta, no entanto, que, para que esta abordagem seja eficaz, alguns 
membros terão de aumentar os seus compromissos em matéria de redução das emissões; 

25. Apoia a nova agenda transatlântica virada para o futuro, baseada em interesses comuns 
e valores partilhados; insta a Comissão e a administração dos EUA a cooperarem 
estreitamente, a fim de garantir condições de concorrência equitativas, chegar a acordo 
sobre normas sociais e ambientais ambiciosas e tirar partido da experiência mútua para 
as aplicar de forma mais eficiente; apela a que sejam envidados esforços conjuntos para 
superar a pandemia, acelerar a recuperação económica e facilitar o comércio de 
produtos médicos essenciais; reitera que devemos trabalhar em conjunto para lograr 
uma reforma significativa da OMC e encontrar soluções comuns para problemas 
comuns;

26. Está ciente da importância da relação comercial multifacetada da UE com a China; está 
firmemente convicto de que as relações comerciais entre a UE e a China requerem uma 
abordagem mais equilibrada e recíproca; salienta que o processo de ratificação do 
Acordo Global de Investimento UE-China só pode ter início quando a UE tiver em 
vigor as medidas autónomas necessárias, incluindo a proibição de produtos fabricados 
com recurso ao trabalho forçado, um conjunto melhorado de instrumentos de defesa 
comercial e um mecanismo de sanções eficazes em matéria de direitos humanos; 
solicita à Comissão que avance com o Acordo de Investimento com Taiwan;

27. Congratula-se com o empenho da revisão da política comercial em relação à África e 
aos países vizinhos orientais e meridionais, e aguarda com expectativa medidas 
concretas para aprofundar as relações da UE com estes parceiros; reitera a importância 
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de uma parceria estratégica e sustentável com o Sudeste Asiático, a Índia e a América 
Latina;

°

° °

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A pandemia de COVID-19 confronta o planeta com um choque mundial sem precedentes: não 
só como uma catástrofe humanitária, mas também como um disruptor dos nossos sistemas 
económicos e comerciais. Todos os países do mundo enfrentam consequências imprevisíveis 
para a saúde, a economia e os sistemas sociais dos seus cidadãos. À medida que os efeitos da 
pandemia se fizeram sentir nos serviços e na indústria transformadora a nível mundial, 
expuseram, por sua vez, os riscos das cadeias de valor de longa duração, dos modelos de 
produção just-in-time e das dependências indesejadas. Há que dar resposta às vulnerabilidades 
das cadeias de valor mundiais da UE, visto que é provável que o número de choques 
exógenos, nomeadamente pandemias, fenómenos climáticos extremos, conflitos políticos e 
ciberataques, tenda a aumentar no futuro.

À crise atual vem juntar-se a desilusão persistente dos cidadãos europeus, que se prende com 
a natureza evolutiva do trabalho e a perda de postos de trabalho nas indústrias 
transformadoras. A hiperglobalização teve consequências negativas nos salários dos 
trabalhadores e no ambiente, além de ter conduzido à perda de poder, real ou percecionada, 
dos governos para moldar a economia e as políticas públicas. Embora as respostas 
nacionalistas e as guerras comerciais não sejam a solução para sairmos desta crise estrutural, 
as preocupações subjacentes devem ser levadas a sério e os fracassos da doutrina económica 
neoliberal devem ser reconhecidos. O apoio ao sistema de comércio multilateral traz consigo 
a capacidade de moldar esse mesmo sistema.

O mesmo se aplica ao combate aos efeitos sanitários da atual pandemia. Embora o vírus não 
conheça fronteiras, a resposta mundial tem sido gravemente prejudicada pelas restrições à 
exportação e pelas barreiras comerciais, pela falta de transparência quanto às existências 
disponíveis e à produção de produtos essenciais e pelo enfraquecimento das instituições 
internacionais que não estavam preparadas para fazer face a uma crise desta magnitude.  A 
tarefa que nos incumbe é aprender com a situação atual e reforçar a nossa preparação 
internacional para futuras crises (sanitárias). 

Reformar a política comercial tradicional à luz dos desafios que enfrentamos, tornando-a 
sustentável e justa para todos, é a única forma de contribuir para as mudanças globais que os 
nossos cidadãos exigem. Os desafios devem ser transformados em oportunidades e ser 
sustentáveis, e é necessário criar melhores empregos para os nossos cidadãos. Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com os seus 3 pilares (económico, 
ecológico e social) devem servir de orientação. 

COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Europa mudou radicalmente de rumo, colocando o Pacto Ecológico Europeu, o objetivo da 
neutralidade climática até 2050 e os ODS no centro das suas políticas e procurando orientar a 
UE para uma sociedade mais resiliente, sustentável e justa. No entanto, as emissões de gases 
com efeito de estufa incorporadas nas importações para a UE têm vindo a aumentar 
constantemente, representando atualmente mais de 20 % das nossas emissões internas de CO2, 
comprometendo assim os esforços da União para reduzir a sua pegada global e combater as 
alterações climáticas.
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A revisão da política comercial indica expressamente que esta deve estar em consonância com 
o Pacto Ecológico. Por um lado, isto significa a plena adesão ao princípio de «não prejudicar» 
e a eliminação de práticas que causam danos às pessoas, aos animais e ao planeta e 
comprometem a política sustentável. Por outro lado, exige a adoção de uma política comercial 
que transforme os desafios em oportunidades e contribua ativamente para uma transição justa 
e sustentável a nível mundial, em vez de trabalhar contra ela. Os estudos mostram que as 
barreiras pautais e não pautais são substancialmente mais baixas para os produtos e serviços 
não ecológicos do que para os produtos e serviços ecológicos. Para a UE passar das palavras 
aos atos em relação ao Pacto Ecológico, deve liderar pelo exemplo e utilizar a sua posição de 
segundo maior mercado de consumo do mundo para definir uma agenda mundial ecológica. 

Adicionalmente, os custos ambientais não são os únicos que a política comercial deve ter em 
conta: o domínio económico, a nível mundial, das grandes multinacionais e as suas estratégias 
de minimização dos custos afetam a desigualdade de rendimentos funcional a nível mundial, 
uma vez que o rápido crescimento dos lucros reduz a percentagem de rendimentos do trabalho 
a nível mundial. É fundamental que a política comercial aborde a externalização dos custos 
sociais inerentes às cadeias de valor de longa duração e aos modelos de produção just-in-time. 
A UE deve, por conseguinte, prosseguir uma combinação de políticas que junte o dever de 
diligência e medidas de responsabilidade social das empresas, elevar a aplicabilidade dos 
capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável, introduzir avaliações de impacto 
mais regulares e abrangentes sobre a sustentabilidade e proibir as importações de bens 
produzidos com trabalho forçado.

CADEIAS DE VALOR JUSTAS, RESILIENTES E ECOLÓGICAS

Não obstante, a maior parte das cadeias de valor mundiais se tenha mantido operacional, é 
inegável que a pandemia pôs em evidência dependências indesejáveis em setores cruciais 
como os produtos farmacêuticos, os produtos médicos e os EPI. Embora a escassez da oferta 
tenha sido provocada por um súbito aumento da procura e por interrupções nas cadeias de 
valor mundiais, algumas vulnerabilidades estratégicas, designadamente no setor farmacêutico, 
são claramente anteriores à pandemia e devem ser resolvidas. A política comercial, por si só, 
não pode resolver essas deficiências, mas deve fazer parte de uma combinação de políticas 
bem pensada para incentivar as empresas a armazenar, diversificar estratégias de 
aprovisionamento e promover a produção local. O ajustamento das normas em matéria de 
contratos públicos, o aumento do acesso ao mercado em setores estratégicos, a conclusão de 
parcerias estratégicas de comércio e investimento e a manutenção de regras rigorosas em 
matéria de investimento direto estrangeiro podem ser instrumentos importantes para alcançar 
este objetivo.

Como resposta às preocupações legítimas sobre dependências indesejadas, a Comissão 
Europeia instituiu o conceito de «autonomia estratégica aberta». Embora a revisão da política 
comercial forneça mais informações sobre o que o conceito implica, seriam bem-vindas ações 
concretas e um roteiro para a sua aplicação. A nossa força de mercado, os nossos valores e a 
nossa adesão à cooperação, à equidade e ao comércio com base em regras devem constituir a 
base da nossa abertura. 
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É fundamental que a «autonomia estratégica aberta» crie sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas, designadamente políticas industriais, digitais e ambientais ambiciosas. A 
combinação de abertura, política interna virada para o futuro e proteção contra a concorrência 
desleal deve proporcionar as condições necessárias para garantir que os produtos do futuro, 
quer se trate de automóveis elétricos inovadores, painéis solares de folha fina ou produtos 
químicos revolucionários, serão produzidos na UE. 

A identificação dos setores estratégicos da UE, tal como anunciado na revisão da política 
comercial, deverá melhorar a compreensão dos pontos fortes e fracos das suas cadeias de 
abastecimento. Com base nesta identificação, devem ser reconhecidas formas de aumentar a 
resiliência das cadeias de abastecimento através, por exemplo, da diversificação, constituição 
de reservas ou relocalização (nomeadamente mediante a relocalização para o país de origem e 
a externalização de proximidade), o que poderá criar novas oportunidades comerciais para os 
parceiros na vizinhança europeia.

COMÉRCIO E SAÚDE

A política comercial internacional desempenha um papel decisivo no reforço da produção, da 
distribuição e do acesso equitativo a produtos essenciais para a saúde. Desde março de 2020, 
a comunidade mundial tem dado alguns passos notáveis: a escassez de equipamentos de 
proteção individual abrandou, os obstáculos à importação e à exportação foram amplamente 
reduzidos e foram criadas iniciativas mundiais para aumentar a cooperação em matéria de 
produção e acesso ao mercado, tais como sistemas e plataformas de aquisição conjuntos para 
escolher fabricantes ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Acima de tudo, devido a uma 
cooperação sem precedentes entre os setores público e privado a nível mundial, dispomos 
agora de múltiplas vacinas eficazes em menos de um ano. No entanto, se quisermos 
verdadeiramente recuperar desta crise e reduzir a ameaça de variantes perigosas, precisamos 
de continuar a aumentar a cooperação internacional, reforçar as ferramentas da OMC e da 
OMS e tratar as vacinas como um bem público verdadeiramente mundial.

Estamos ainda longe deste ideal: estudos indicam que a cobertura generalizada da vacina não 
será alcançada antes de 2023, devendo os países mais pobres esperar até, pelo menos, 2024 
antes de se conseguir atingir a imunidade de grupo. Neste momento, é difícil prever quantas 
doses podem ser produzidas anualmente. Em 2020, os produtores de vacinas só conseguiram 
entregar 3 % das doses inicialmente previstas, enquanto a produção de vacinas, até à data, se 
tem concentrado em apenas 13 países a nível mundial. A escassez de vários componentes, 
nomeadamente frascos, lípidos e sacos e filtros descartáveis, continua a criar 
estrangulamentos significativos na produção. Ao mesmo tempo, existem provas de que, pelo 
menos, a UE, o Reino Unido, os EUA, a Índia e a China aplicam alguma forma de restrições à 
exportação de vacinas, o que retarda a produção em maior escala e pode ter um efeito 
dissuasor sobre os investimentos.

Há uma clara urgência em fazer tudo o que for necessário para aumentar a produção e reduzir 
a concentração global da capacidade de produção. Para o efeito, a iniciativa «Comércio e 
Saúde» da OMC, proposta pelo Grupo de Otava, deve avançar rapidamente. Um grande 
impulso político poderia catalisar a energia necessária para alcançar um acordo até à próxima 
conferência ministerial da OMC, no final de 2021. A União Europeia poderia desempenhar 
um papel fundamental no reforço da cooperação comercial mundial, mas, em primeiro lugar, 
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deve suspender o seu mecanismo de autorização de exportação e colaborar com outros países 
produtores para que estes façam o mesmo.

Adicionalmente, as instituições multilaterais têm um papel claro a desempenhar na 
transferência da capacidade de produção para os países em desenvolvimento, como o 
demonstra a «Cimeira Mundial sobre a Cadeia de Abastecimento e o Fabrico de Vacinas 
contra a COVID-19», realizada em 8 e 9 de março de 2021. Reunir fabricantes de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como governos, grupos da sociedade civil, 
organizações internacionais (nomeadamente a OMS, GAVI e CEPI) e associações 
empresariais (designadamente a Câmara de Comércio Internacional), deve reforçar o papel 
dos países em desenvolvimento no futuro da produção farmacêutica. Esta maior 
diversificação das cadeias de abastecimento médico poderia também beneficiar a autonomia 
estratégica da UE e poderia ser ainda mais facilitada por uma combinação inteligente de 
políticas que utilize a alavancagem do comércio e do investimento, bem como da contratação 
pública.

Ao mesmo tempo, os apelos a uma derrogação temporária dos aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS) para os produtos essenciais de 
saúde relacionados com a COVID-19 não podem ser ignorados, uma vez que esses aspetos 
podem agravar uma perigosa clivagem Norte-Sul. Existe uma preocupação clara e profunda 
em todo o mundo em relação ao acesso justo e equitativo a vacinas e a outros produtos 
médicos. Embora uma derrogação possa não aumentar a produção por si só, a OMC pode 
tomar medidas para tranquilizar os países de que não enfrentarão retaliações em relação às 
violações de patentes relacionadas com a COVID-19 durante a pandemia. Essa conciliação 
deve ser acompanhada de um compromisso no sentido de rever o Acordo TRIPS e as suas 
flexibilidades, a fim de o tornar mais adequado à sua finalidade em futuras pandemias.

O LUGAR DA EUROPA NO MUNDO

A política comercial é o instrumento mais poderoso da UE na geopolítica mundial. O 
comércio e a geopolítica estão inegavelmente interligados, especialmente na era pós-COVID-
19. Falta, no entanto, uma visão geopolítica clara das nossas relações com outros países, em 
especial no que diz respeito aos EUA e à China. Além disso, a UE deve continuar a 
desenvolver visões claras e regionalmente específicas para as suas parcerias com a América 
Latina, a África, o Sudeste Asiático (incluindo Taiwan), os países vizinhos orientais e 
meridionais e a Índia.

Ao fazê-lo, a UE deve assumir a sua responsabilidade em relação ao resto do mundo, em 
especial os países em desenvolvimento. Demasiadas vezes, uma concentração desequilibrada 
nas exportações não facilita o desenvolvimento nem estimula uma economia de valor 
acrescentado nos países parceiros. As tecnologias inovadoras não estão a chegar aos países 
em desenvolvimento e o acesso a recursos para financiar a transição ecológica e digital 
continua a ser problemático. Infelizmente, a revisão da política comercial não dá resposta a 
esta questão. É importante que a política comercial da UE apoie a criação de cadeias de valor 
regionais. Um elemento importante para alcançar este objetivo é uma política de investimento 
orientada para os países em desenvolvimento.

Por último, mas não menos importante, para ser credível, a aplicação desta nova agenda de 
sustentabilidade no comércio não deve deixar margem para ambiguidades. Por exemplo, 
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devem ser alinhados com o Pacto Ecológico e com as normas internacionais em matéria de 
trabalho digno não só os futuros ACL ou os ACL em revisão, mas também os ACL em vigor, 
os ACL em negociação e os que se encontram entre a conclusão de princípio e a ratificação. 
Adicionalmente, a revisão da política comercial não inclui um calendário claro para as ações 
anunciadas. Um calendário claro provaria que a UE está pronta para passar das palavras aos 
atos.


