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SUGESTÕES

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

1. Assinala que a África representa praticamente 9 % das importações da UE, que metade
destas importações são produtos relacionados com a energia, que 23 % são produtos 
manufacturados e que 11 % são produtos alimentícios e agrícolas; observa que a África 
absorve 8,3 % das exportações da UE e que 78 % dizem respeito a maquinaria, produtos 
químicos e produtos manufacturados; salienta que a África é o principal parceiro 
comercial da UE (importações e exportações); observa que, lamentavelmente, o comércio 
europeu com a África continua a diminuir, embora a UE continue a ser o principal 
parceiro comercial;

2. Salienta que o rápido desenvolvimento económico da China nos últimos anos teve um 
impacto significativo nas relações comerciais e económicas entre a UE e a China em
geral; recorda que o comércio bilateral total aumentou mais de 60 vezes desde 1978 e
representou 210 000 milhões de dólares em 2005; assinala que a UE passou de um
superavit comercial nos princípios da década de 80 a um défice de 106 000 milhões de 
dólares em 2005, o que constitui o maior défice comercial com qualquer dos seus 
parceiros; chama a atenção para o facto de que a China é actualmente o segundo parceiro 
comercial mais importante da UE, logo após os Estados Unidos; recorda que, em 2000, a 
UE celebrou um acordo bilateral de acesso ao mercado com a China, que representou um 
marco essencial no processo de adesão da China à OMC, adesão essa que modificou em
muitos aspectos os padrões do comércio mundial;

3. Salienta que o valor do comércio chinês com a África passou de 2 000 milhões de dólares 
em 1999 para aproximadamente 39 700 milhões em 2005; observa que a China é 
actualmente o terceiro parceiro comercial mais importante da África e que 
indubitavelmente a África se está a transformar na nova fronteira económica da China, 
mostrando-se muito eficaz no processo de vincular as estratégias de «ajuda em troca de 
petróleo» com os instrumentos de política externa;

4. Observa que, nos últimos anos, a China registou um crescimento económico vertiginoso 
de uma média de 9 % por ano, e se transformou numa potência exportadora; destaca que o
reaparecimento da China como economia mundial importante modificou de uma forma 
crucial a situação dos fluxos comerciais e os mercados internacionais; observa que, para 
manter esta expansão, a China se converteu num importador líquido de petróleo, tendo a 
sua procura provocado importantes aumentos dos preços de todas as matérias-primas de 
origem mineral e agrícola;

5. Chama a atenção para que, nos últimos quatro anos, a China contribuiu aproximadamente 
40 % para o crescimento total da procura de petróleo a nível mundial; sublinha que parece 
provável que a dependência da China em relação às importações de petróleo continue a 
aumentar e que se espera que, até 2010, a China importe 45 % do petróleo de que 
necessita; salienta que a sua voraz procura de energia e o seu desejo de aumentar as suas 
importações de energia levaram a China a procurar fornecedores de petróleo nos Estados 
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africanos;

6. Recomenda firmemente à Comissão que avalie os denominados «Acordos de Associação
Económica Provisórios», a iniciativa «Tudo excepto armas» e o Acordo com os Países 
Menos Desenvolvidos, a fim de compreender como as empresas chinesas que operam a 
partir de África podem beneficiar do acesso preferencial ao mercado da UE concedido por 
esses acordos de forma agressiva e perturbadora para o mercado («tsunami têxtil»);

7. Recomenda à Comissão que modifique os seus acordos com a China e a África e utilize 
una linguagem clara no que respeita aos «valores económicos brandos»; considera que 
todos os acordos se devem basear numa avaliação do impacto na sustentabilidade, nas 
recomendações sobre o trabalho digno, nas normas da Organização Internacional do
Trabalho, nos direitos humanos, na responsabilidade social e numa série de normas 
ambientais e sanitárias; recomenda que os chamados «diálogos tripartidos» entre a UE, a 
África e a China concentrem os seus esforços nestes domínios.
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