
 

1 
 

PT 
 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DO PARLAMENTO EUROPEU 

DESTINADO AO COMISSÁRIO INDIGITADO 
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Comissário indigitado para o Comércio 

 

1. Competência geral, empenho europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera 

particularmente relevantes para exercer as funções de comissário e promover o 

interesse geral europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser 

responsável? Quais são as suas motivações? De que modo contribuirá para a 

apresentação da agenda estratégica da Comissão? Como tenciona aplicar na prática a 

integração da perspetiva de género e integrar esta última em todas as áreas politicas da 

sua pasta? 

Que garantias de independência pode dar ao Parlamento Europeu e como tenciona 

assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou futuras possa 

levantar dúvidas sobre o desempenho das suas funções na Comissão? 

 

Nos últimos cinco anos, desempenhei o cargo de comissário responsável pela Agricultura e 

Desenvolvimento Rural e durante esse período fui responsável pela política agrícola comum. 

A política agrícola comum é uma das políticas mais antigas e mais bem sucedidas da União 

Europeia e mantém-se relevante graças ao apoio essencial que presta a milhões de 

agricultores europeus, na maioria responsáveis por pequenas e médias explorações 

paradigmáticas do sistema agrícola tradicional da Europa. Esse sistema agrícola garante que 

os agricultores contribuem para a manutenção do meio rural e para a vitalidade das 

comunidades rurais e garante, ainda, a segurança alimentar dos cidadãos europeus. 

Enquanto representante público na Irlanda durante mais de 30 anos antes de me tornar 

membro do Colégio de comissários, sempre tive uma agenda em prol da UE. Sou testemunha 

direta dos benefícios que um pequeno país pode alcançar através da adesão à UE e da 

solidariedade que a UE pode oferecer a todos os Estados-Membros, assegurando uma maior 

prosperidade através da União e a utilização eficaz do orçamento para desenvolver 

infraestruturas e apoiar setores vulneráveis da sociedade. Em todos os meus cargos políticos 

— conselheiro municipal, deputado do Parlamento nacional irlandês, ministro (e antigo 

presidente do Conselho dos ministros do Ambiente da UE) e comissário — fui sempre 

motivado por um sentido de serviço público e pelos interesses do público que me elegeu 

como seu representante. Enquanto desempenhei o cargo de comissário, apreciei muito o 
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importante contributo que o Parlamento Europeu pode dar para o desenvolvimento da política 

da UE em benefício de todos os nossos cidadãos. 

O comércio internacional é um dos principais motores do atual crescimento da economia 

europeia e a aplicação integral e efetiva dos acordos existentes pode assegurar que a 

prosperidade económica possa continuar a ser gerada em benefício de todos os nossos 

cidadãos, quer sejam empresários, agricultores, trabalhadores, prestadores de serviços ou 

consumidores. 

Congratulo-me com a chamada de atenção da Presidente eleita para que se «tire partido dos 

talentos de toda a Europa». Creio que a aplicação deste princípio começa em casa e, 

obviamente, segui-lo-ei plenamente na composição do meu gabinete. Há muito que venho 

manifestando a minha preocupação com a falta de representação feminina na política e, na 

qualidade de ministro irlandês do Ambiente e da Administração Local, introduzi legislação 

que estabelece níveis mínimos de participação de homens e mulheres nas listas eleitorais e 

que resultou num aumento significativo do nível de representação feminina no parlamento. 

Existe uma vasta gama de diálogos com a sociedade civil sob a alçada da Direção-Geral do 

Comércio e eu estou empenhado em assegurar que todos esses grupos e quaisquer outros 

painéis semelhantes sejam equilibrados do ponto de vista do género. 

Congratulo-me igualmente pelo facto de, sob a liderança do Presidente Juncker, termos feito 

progressos significativos no sentido de melhorar o nível de representação feminina nos 

quadros superiores da Comissão Europeia e realço o atual mandato da minha própria 

Direção-Geral — a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural — que tem 

sido exemplar a este respeito. Em termos de desenvolvimento de políticas, tenciono dar 

instruções aos meus serviços para que tenham em atenção o impacto de género na preparação 

de iniciativas políticas. Em particular, considero que a inclusão dos capítulos sobre comércio 

e desenvolvimento sustentável nos nossos acordos comerciais pode garantir que esses 

acordos tenham um impacto positivo junto dos nossos parceiros comerciais em questões 

como a garantia de uma agenda de género positiva. 

Posso assegurar ao Parlamento Europeu que estou plenamente consciente do compromisso 

solene que, na qualidade de membro da Comissão, tomei perante o Tribunal de Justiça 

Europeu. Conheço perfeitamente as obrigações estabelecidas no Tratado e os requisitos do 

Código de Conduta dos Comissários. Subscrevo plenamente a insistência da Presidente eleita, 

von der Leyen, «nos mais elevados níveis de transparência e de ética para todo o Colégio». 

Nos últimos cinco anos, sempre me norteei pela necessidade de agir de forma independente e 

imparcial, em plena conformidade com todos os requisitos aplicáveis. 

 

2. Gestão da pasta e cooperação com o Parlamento Europeu 

De que modo avaliaria o seu papel enquanto membro do Colégio de comissários? Em 

que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 

Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços? 
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Que compromissos específicos está disposto a assumir em termos de reforço da 

transparência, de maior cooperação e de tomada em consideração efetiva das posições e 

pedidos ao Parlamento em matéria de iniciativa legislativa? Relativamente às iniciativas 

previstas e aos procedimentos em curso, está disposto a transmitir ao Parlamento as 

informações e os documentos, em pé de igualdade com o Conselho? 

Enquanto antigo presidente do Conselho dos ministros do Ambiente da UE e, em especial, 

comissário responsável pela Agricultura e Desenvolvimento Rural, tenho grande apreço pela 

interação construtiva com o Parlamento. Enquanto antigo deputado nacional, tenho o maior 

respeito pelo papel dos membros do Parlamento Europeu enquanto representantes 

diretamente eleitos dos cidadãos. 

Nos últimos cinco anos, contactei regularmente com a comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu e encontrei-me com os deputados do 

Parlamento Europeu por ocasião das sessões plenárias em Estrasburgo, prática que tenciono 

manter se for nomeado comissário responsável pelo Comércio. 

Não posso deixar de aderir plenamente aos votos feitos pela Presidente eleita, von der Leyen, 

para «reforçar a parceria especial da Comissão com o Parlamento Europeu». Não há dúvida 

de que temos de «aproximar a Europa dos seus cidadãos». O nível recorde da afluência às 

urnas nas recentes eleições para o Parlamento Europeu mostra que os cidadãos querem mais 

UE. Os deputados europeus, enquanto seus representantes diretamente eleitos, estão na 

melhor posição para dar voz aos seus interesses e preocupações. Quero compreender melhor 

esses interesses e preocupações e assumo um compromisso acrescido com o Parlamento 

Europeu na prossecução desse objetivo. Além disso, respeito cabalmente a prerrogativa do 

Parlamento de exercer a sua vigilância democrática de forma eficaz. 

Nas minhas relações com o Parlamento Europeu, sempre estive preparado para assumir a 

responsabilidade política pelas matérias da minha competência e, sem prejuízo do princípio 

da colegialidade, tenciono manter essa abordagem no futuro. 

Em consonância com o compromisso da Presidente eleita de praticar os mais elevados níveis 

de transparência, estou bem ciente do interesse inabalável do Parlamento Europeu pela 

política comercial e da importância e da sensibilidade de muitas das questões relacionadas 

com o comércio. A este respeito, gostaria de reiterar o meu compromisso para assegurar a 

transmissão regular de informações ao Parlamento Europeu antes e depois de cada ronda de 

negociações bilaterais e multilaterais. Quero ir ao encontro dos interesses e das preocupações 

do Parlamento, de modo cabal e com honestidade, e sei que só poderei fazê-lo se estabelecer 

uma relação de confiança e mantiver um diálogo regular com os seus membros, pelo que 

estou empenhado nesse diálogo. 

Concordo com o Parlamento Europeu quando considera que tanto o Parlamento como o 

Conselho devem ser tratados em pé de igualdade e comprometo-me a fazê-lo. A Comissão já 

tomou medidas para assegurar que os documentos enviados ao Comité da Política Comercial 

do Conselho sejam também enviados em simultâneo à comissão do Comércio Internacional 

(INTA) do Parlamento Europeu. Esta prática será mantida.  
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Devo ainda referir que, sempre que adequado, esforçar-me-ei por fazer certas apresentações 

ao Parlamento e ao Conselho no mesmo dia e, como tal, também terei todo o prazer em 

participar em reuniões extraordinárias da comissão INTA se necessário. 

A transparência tem de estar no centro do que fazemos e da nossa forma de o fazer. Embora 

acredite que a UE é a autoridade pública mais transparente do mundo na condução da política 

comercial, há sempre possibilidade de melhorar. Enquanto instituições da UE, temos o dever 

de agir num clima de confiança mútua, mas, enquanto instituições da UE, devemos também 

aos nossos cidadãos a garantia de que aqueles em nome dos quais trabalhamos estejam tão 

bem e tão plenamente informados quanto possível, tendo em conta a proteção da nossa 

posição negocial. Creio que esta transparência ajudará todas as instituições a assegurar que a 

nossa política comercial responde às preocupações dos cidadãos. 

Como tal, espero trabalhar em estreita colaboração com o Parlamento Europeu para 

determinar a melhor forma de alcançar este objetivo. 

 

Perguntas da Comissão do Comércio Internacional 

3. Estratégia Comercial 

Numa época de crescentes tensões comerciais a nível mundial e de crise profunda no 

sistema multilateral de comércio, que prioridades e medidas políticas (incluindo 

iniciativas legislativas e novos acordos) permitiriam à UE criar e aplicar de forma eficaz 

uma estratégia da UE em matéria de comércio e investimento, de molde a assegurar que 

a UE continue a ser um interveniente a nível global com capacidade para salvaguardar 

e promover os valores, as principais prioridades políticas e os interesses económicos da 

UE, contribuindo para um comércio assente em regras e mais justo, combatendo a 

concorrência desleal (incluindo o dumping social e ambiental), garantindo condições de 

concorrência equitativas a nível mundial para as empresas europeias, mormente as 

PME, e salvaguardando os interesses dos consumidores e dos trabalhadores? Neste 

contexto, como tenciona, desde o primeiro instante, envolver ativamente o Parlamento 

no processo de elaboração destas prioridades e medidas políticas? 

Acredito firmemente na prossecução de uma política comercial aberta e justa que reforce a 

posição da UE no mundo, promova os nossos valores e proteja os nossos interesses. O 

comércio internacional é vital para a economia da UE. Representa quase 35 % do produto 

interno bruto da UE1, gera emprego e garante que os consumidores e as empresas têm acesso 

aos melhores produtos possíveis ao melhor preço. 

Reconheço que a política comercial deverá enfrentar um ambiente particularmente difícil 

num futuro próximo. O sistema de comércio internacional baseado em regras está a enfrentar 

a crise mais profunda desde a sua criação, uma vez que as regras fundamentais do sistema 

estão a ser postas em causa de forma crescente por alguns dos principais intervenientes a 

nível mundial. No contexto de uma concorrência tecnológica e geoestratégica reforçada entre 

os EUA e a China, as questões comerciais e económicas estão também cada vez mais ligadas 

a questões geopolíticas e de segurança.  

                                                           
1 Números correspondentes a 2017 
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Neste contexto complexo, a Presidente eleita encarregou-me de concentrar os meus esforços 

no sentido de garantir condições de concorrência equitativas, reforçar a liderança mundial da 

Europa, assegurar o contributo do comércio para o desenvolvimento sustentável e a ação 

climática e tornar o comércio mais transparente. Para tal, estabelecerei as seguintes 

prioridades e desenvolverei as seguintes ações. 

Em primeiro lugar, preservar um ambiente comercial internacional estável e previsível, 

baseado em regras claras e aplicáveis. A UE, as suas empresas, os seus trabalhadores e os 

seus consumidores só podem prosperar num ambiente internacional baseado no Estado de 

direito e não na lei da selva. Isto é ainda mais válido para as PME, dado que são 

frequentemente elas as mais vulneráveis a medidas protecionistas. Para fazer face a este 

desafio, tenciono prosseguir a reforma da Organização Mundial do Comércio e criar um novo 

quadro para a organização que a coloque novamente no centro do comércio mundial. Para o 

efeito, será necessário encontrar-lhe um novo equilíbrio, criando novas regras sempre que 

necessário para garantir condições de concorrência equitativas (por exemplo, para as 

subvenções industriais e a transferência forçada de tecnologias), reformar o sistema de 

resolução de litígios, facilitar a integração dos trabalhos plurilaterais empreendidos pelos 

membros interessados da OMC no quadro da OMC e atacar as questões do desenvolvimento, 

do clima e, de um modo mais geral, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O meu 

objetivo será lançar uma ampla iniciativa nos finais de 2020, na sequência da próxima 

Conferência Ministerial da OMC. Uma parte importante deste esforço consistirá em 

estabelecer parcerias com outros membros da OMC para prosseguir os esforços de reforma. 

Trabalharei no sentido de uma parceria comercial positiva, equilibrada e mutuamente 

benéfica tanto com os EUA como com a China. Com os EUA, centrar-nos-emos em trabalhar 

em conjunto para fazer avançar os nossos interesses comuns, nomeadamente no sentido de 

garantir condições de concorrência equitativas. Com a China, precisamos de continuar a 

salientar a necessidade de dar um maior contributo e de assumir uma maior responsabilidade 

pela reforma do sistema de comércio multilateral, continuando simultaneamente a 

desenvolver uma relação comercial justa e equilibrada. 

Em segundo lugar, criar oportunidades para a UE, abrindo os mercados ou mantendo-os 

abertos. O meu objetivo será, antes de mais, colher todos os benefícios dos acordos já 

alcançados, assegurando a plena aplicação dos acordos existentes e o respeito pelos nossos 

direitos. Este aspeto será fundamental no contexto da ameaça crescente do protecionismo ao 

nível mundial. Terei o apoio, neste trabalho, do responsável pelo comércio, que será diretor-

geral adjunto da DG Comércio e trabalhará sob a minha orientação direta. Para além da 

aplicação e da execução, creio que também é importante procurar novas oportunidades. 

Tenciono prosseguir as negociações em curso, incluindo as negociações de um acordo de 

comércio livre com a Austrália e a Nova Zelândia, as negociações com a China sobre um 

acordo global de investimento e as negociações plurilaterais sobre o comércio eletrónico na 

OMC. Quando estiverem reunidas as condições e quando houver um claro interesse para a 

UE, proporei a abertura de novas negociações. Dar continuidade à construção de uma 

parceria comercial e de investimento mutuamente benéfica com a África será particularmente 

importante. 

Em terceiro lugar, assegurar que a política comercial contribua para os nossos objetivos 

políticos mais vastos, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, à 

luta contra as alterações climáticas e, de um modo mais geral, à defesa dos nossos valores. 

Contribuirei para a definição e a introdução de uma taxa sobre o carbono nas fronteiras, em 

plena conformidade com as regras da OMC, em estreita colaboração com o vice-presidente 
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executivo do Pacto Ecológico Europeu e com o comissário da Economia. Garantirei também 

a plena utilização dos instrumentos existentes, tais como os capítulos dedicados ao 

desenvolvimento sustentável em cada novo acordo comercial e nos já existentes, o 

acompanhamento da aplicação das disposições em matéria de clima, proteção ambiental e 

laboral consagradas nos acordos comerciais da UE, com uma abordagem de tolerância zero 

em relação ao trabalho infantil, ou a revisão do sistema de preferências generalizadas da UE, 

a fim de assegurar que continue a dar o seu contributo para a erradicação da pobreza, e o 

apoio ao desenvolvimento dos países beneficiários.  

Em quarto lugar, proteger as empresas e os trabalhadores da UE contra a concorrência desleal 

e garantir condições de concorrência equitativas. Tenciono utilizar plenamente os nossos 

instrumentos de defesa comercial e procurar atingir condições de concorrência equitativas no 

setor da contratação pública. Considerarei também introduzir novos instrumentos, 

nomeadamente melhorar o regulamento da UE relativo ao cumprimento das regras do 

comércio internacional, para que a UE possa, em conformidade com o direito internacional, 

suspender concessões sempre que outras partes adotem medidas ilegais e, simultaneamente, 

bloqueiem o processo de resolução de litígios da OMC. Procurarei igualmente encontrar 

formas, juntamente com a vice-presidente executiva de Uma Europa Preparada para a Era 

Digital, de fazer face aos efeitos de distorção das subvenções estrangeiras no mercado 

interno.  

Por último, considero que a política comercial tem um papel a desempenhar no reforço da 

segurança e da posição da UE no mundo. Esta é uma das razões por que concedo especial 

atenção à aplicação integral do novo sistema de análise do investimento direto estrangeiro e 

ao trabalho com o Conselho e o PE no sentido de reforçar o sistema de controlo das 

exportações de produtos de dupla utilização. 

Acredito firmemente na importância de manter um diálogo aberto e dinâmico com todas as 

partes interessadas sobre o desenvolvimento de todos os aspetos da nossa política comercial. 

Neste contexto, convido o Parlamento Europeu a continuar a desenvolver e partilhar os seus 

pontos de vista sobre os desafios comerciais que enfrentamos e sobre quais as melhores 

medidas políticas a considerar para lhes dar resposta.  

 

4. Coerência da política comercial com outras políticas internas e externas da UE 

Que medidas concretas irá o Comissário indigitado tomar para assegurar a coerência 

da política comercial comum (CCP) com as demais políticas externas e internas da UE, 

com vista a promover, nomeadamente, normas e valores europeus, os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável a nível mundial e a igualdade de género, bem como para 

avançar rumo à concretização dos objetivos climáticos da UE através do comércio? 

Uma boa política comercial é em casa que começa. Tendo passado os últimos cinco anos 

como parceiro nas negociações comerciais no meu atual cargo de Comissário da Agricultura, 

estou ciente da importância de assegurar a coerência entre as nossas políticas internas e 

externas. A Presidente eleita von der Leyen sublinhou também que uma das prioridades desta 

Comissão «Geopolítica» será alinhar os aspetos internos e externos do nosso trabalho. 

No mundo complexo de hoje, as soluções para os grandes desafios que enfrentamos — sejam 

eles as alterações climáticas, a geopolítica ou a digitalização — não podem ser encontradas 

apenas num domínio. A dimensão e a solidez do mercado interno são um dos nossos ativos 
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mais importantes. Para que a política comercial possa produzir um efeito de alavanca que 

beneficie o cidadão europeu, é essencial que haja coerência entre as nossas políticas internas 

e externas. Do mesmo modo, para que a política comercial contribua para o controlo da 

globalização e para a realização das grandes ambições da Comissão, como o Pacto Ecológico 

Europeu, deve trabalhar em estreita cooperação com outros domínios políticos — como as 

políticas laborais e sociais, incluindo a igualdade de género, a cooperação para o 

desenvolvimento, a digitalização e as políticas climáticas e ambientais. Ao fazê-lo, apoiará 

igualmente as pessoas necessitadas que não conseguem enfrentar individualmente os desafios 

da globalização. 

Por conseguinte, será da maior importância trabalhar em estreita colaboração com os meus 

colegas no Colégio de Comissários. Tal foi também confirmado pela Presidente eleita, von 

der Leyen, nas suas orientações políticas e na carta de missão que me foi enviada, 

sublinhando que a Comissão é uma equipa em que todos os seus membros trabalham em 

conjunto com uma abordagem holística da governação. É esta abordagem que servirá de base 

ao meu trabalho. 

Além disso, no âmbito do nosso mandato, todos os comissários foram convidados a assegurar 

a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no seu 

domínio de intervenção. O Colégio, no seu conjunto, será responsável pela execução global 

dos Objetivos.  

Por este motivo, comprometo-me a seguir uma política comercial responsável e equitativa, 

que nos permita construir parcerias, proteger o nosso mercado contra práticas desleais e 

garantir que os nossos valores e as nossas normas são respeitados.  

No que diz respeito à questão mais específica das medidas concretas que pretendo tomar, 

gostaria de sublinhar que me foi conferido um mandato claro para utilizar os nossos 

instrumentos comerciais em apoio do desenvolvimento sustentável. Utilizarei todos os 

instrumentos à minha disposição para prosseguir os nossos objetivos em matéria de 

sustentabilidade e clima, e dos nossos valores. 

Por exemplo, quando se trata da relação entre comércio, clima e ambiente, creio que é 

necessária uma abordagem multifacetada. Em primeiro lugar, trata-se de ajudar a minimizar o 

risco de que o crescimento do comércio prejudique o clima ou faça perigar o esforço mais 

geral de proteção do ambiente. Em segundo lugar, temos de garantir que a política comercial 

contribui para combater as alterações climáticas e proteger o ambiente através da 

disseminação de bens, serviços e tecnologias respeitadores do ambiente, mas também 

incentivando os parceiros comerciais a aplicar acordos internacionais pertinentes. Em terceiro 

lugar, é necessário adotar medidas para evitar a fuga de carbono. Uma das minhas prioridades 

será contribuir para a definição e a introdução de uma taxa sobre o carbono nas fronteiras, 

que prossiga os nossos objetivos em matéria de clima, em conformidade com as regras da 

Organização Mundial do Comércio.  

De um modo mais geral, cada novo acordo comercial celebrado terá um capítulo dedicado ao 

desenvolvimento sustentável, como já acontece com os recentes acordos de comércio livre. 

Além disso, as avaliações do impacto na sustentabilidade continuarão a apoiar os nossos 

esforços para promover o desenvolvimento sustentável nos nossos acordos comerciais. Para 

assegurar a eficácia dos nossos acordos, também uma parte importante do meu trabalho 
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consistirá em acompanhar a aplicação e o cumprimento dos compromissos em matéria de 

clima, ambiente e proteção do trabalho nos nossos acordos comerciais, que devem cumprir os 

mais elevados padrões, com uma abordagem de tolerância zero em relação ao trabalho 

infantil. 

 

5. Controlo parlamentar 

Como tenciona o Comissário indigitado assegurar que, em conformidade com a prática 

estabelecida, a Comissão INTA seja imediata e plenamente informada em todas as fases 

das negociações em matéria de comércio e investimento (desde as primeiras medidas 

preparatórias até à aplicação) e que os pontos de vista do Parlamento sejam 

devidamente tidos em conta antes da abertura e ao longo de todo o processo de 

negociação, e, em particular, que não seja solicitada a aplicação provisória de acordos 

de comércio e/ou de investimento (incluindo capítulos comerciais previstos em acordos 

de associação) antes de o Parlamento ter dado o seu consentimento aos acordos em 

causa? 

O controlo parlamentar dos acordos comerciais e de investimento da UE é fundamental para 

construir a confiança dos cidadãos na política comercial da UE. A aprovação do Parlamento 

dá aos acordos a legitimidade de que necessitam e que merecem.  

É por esta razão que acredito firmemente em trabalhar abertamente com os deputados ao 

Parlamento Europeu e que procurarei estabelecer uma parceria especial com o Parlamento 

Europeu e garantir o mais elevado nível de transparência e de comunicação. Informarei 

imediatamente e de forma cabal o Parlamento em todas as fases das negociações comerciais e 

de investimento, bem como sobre todos os outros aspetos da política comercial para além das 

nossas negociações.  

Estou ciente de que, no âmbito da política comercial, a partilha de informações em pé de 

igualdade entre o Parlamento e o Conselho é já uma política bem estabelecida e tenciono 

trabalhar com o Parlamento na mesma base, a fim de o manter informado e de conhecer a sua 

opinião em todas as fases das negociações. Na prática, isto significa que: 

 Antes do início das negociações, assegurarei que o Parlamento seja informado assim 

que tencionarmos propor a abertura de negociações com um novo parceiro comercial. 

Sempre que o parceiro comercial e a Comissão cheguem a acordo sobre um 

documento de enquadramento dos objetivos, fornecerei ao Parlamento uma cópia para 

que possa ser realizado um debate informado e que o Parlamento possa expor os seus 

pontos de vista.  

 Estou plenamente de acordo com a decisão da Comissão cessante de publicar o 

projeto de diretrizes de negociação que transmite ao Conselho ao solicitar a 

autorização para a abertura de negociações. Esta prática será prosseguida, em 

consonância com o compromisso da Presidente eleita de assegurar o mais elevado 

nível de transparência. Tal permitirá ao Parlamento Europeu e aos parlamentos 

nacionais, bem como às partes interessadas e à sociedade civil, julgar por si próprios o 

que a Comissão propõe negociar. Quando o Parlamento definir a sua posição, eu 

tomá-la-ei cuidadosamente em consideração ao longo dos debates no Conselho sobre 

a decisão de encetar negociações comerciais e incentivarei o Conselho a esperar até 
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conhecer a opinião do Parlamento para determinar a sua posição. Reiterarei também 

ao Conselho a importância de publicar a autorização e as diretrizes de negociação, 

logo que estas tenham sido adotadas. 

 Durante as negociações, velarei por que a Comissão continue a partilhar a mesma 

documentação com o Parlamento Europeu, tal como a apresentamos ao Conselho. 

Velarei por que a Comissão INTA seja regularmente informada sobre os progressos 

realizados nas principais fases das negociações. Considero que os grupos de 

acompanhamento que a Comissão do Comércio Internacional criou para cada 

negociação constituem um quadro particularmente adequado para realizar debates 

mais regulares e aprofundados. Quer em grupos de acompanhamento quer na própria 

INTA, a Comissão estará pronta para informar os deputados do Parlamento antes e 

depois de cada ronda de conversações. Espero também ser regularmente convidado a 

comparecer perante a Comissão INTA, para poder facultar as informações 

pessoalmente e realizar um debate político sobre os diferentes dossiês no contexto da 

nossa política comercial e de investimento.  

Este grau de interação e de colaboração com o Parlamento que tenciono prosseguir ajudar-

me-á a explorar os conhecimentos e as posições dos deputados para que, sempre que possível, 

essas opiniões possam ser tidas em conta no decurso das negociações.  

Uma vez concluídas as negociações, estarei à disposição dos deputados para debater o 

resultado das negociações.   

Por último, gostaria de dizer uma palavra sobre a aplicação provisória. No domínio da 

política comercial, os comissários responsáveis pelo comércio assumiram um compromisso 

de longa data no sentido de assegurar que o Conselho não aplique provisoriamente um acordo 

comercial antes de o Parlamento ter dado a sua aprovação. Esta situação confere legitimidade 

política à aplicação de um acordo. Congratulo-me com o facto de a Presidente eleita ter 

confirmado explicitamente este princípio. Por conseguinte, podem contar comigo para 

trabalhar no sentido de obter a autorização do Parlamento antes de ser aplicado, a título 

provisório, um acordo na minha área de responsabilidade. 

 

6. Defender o multilateralismo e a OMC enquanto pedras angulares do sistema de 

comércio internacional assente em regras 

Que estratégia propõe o Comissário indigitado para a) relançar e promover, em todas 

as instâncias pertinentes, o multilateralismo no comércio internacional, nomeadamente 

ligando o comércio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao Acordo de Paris; 

b) superar os desafios associados à função de regulamentação e ao sistema de resolução 

de litígios da OMC; c) reforçar a dimensão parlamentar e o controlo democrático da 

OMC e d) criar um tribunal multilateral de investimento? 

O multilateralismo está no ADN da Europa. A UE, pela sua própria natureza, está talhada 

para prosperar num ambiente internacional baseado em regras. A defesa do multilateralismo 

é, por conseguinte, um dos nossos objetivos estratégicos, em termos de política comercial, 

mas também para além dela. No entanto, é provavelmente no domínio comercial que a UE 

tem o maior papel a desempenhar, devido à sua posição como uma das superpotências 

comerciais do mundo e ao facto de caber à UE a competência exclusiva em matéria de 
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política comercial. Ao falar com uma voz poderosa, a UE pode desempenhar um papel 

central na configuração do ambiente comercial internacional. 

Caso a minha nomeação como Comissário responsável pela política comercial seja 

confirmada, farei da defesa e da promoção do multilateralismo a minha primeira prioridade, 

em conformidade com a carta de missão da Presidente eleita. Internamente, isto significa 

dedicar os recursos necessários ao desenvolvimento da nossa abordagem para reforçar o 

multilateralismo e as ligações entre o comércio e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e o Acordo de Paris, bem como trabalhar com outros comissários para garantir 

que os nossos interesses multilaterais sejam plenamente integrados em todas as políticas 

externas e internas pertinentes da UE. A nível externo, a constituição de alianças será 

essencial para o êxito do nosso plano de atualização e modernização do sistema de comércio 

multilateral e eu intensificarei os esforços para construir parcerias de apoio a soluções 

multilaterais.  

A OMC necessita de reformas. Este sistema de regras comerciais deve ser adaptado a todas as 

realidades atuais. Trouxe-nos muitos benefícios, a nós e a outros, mas precisa de ser 

melhorado e reforçado. Trata-se de um projeto para toda a comunidade internacional. Com 

efeito, só trabalhando em conjunto podemos ser bem sucedidos. 

A UE já apresentou várias ideias para reformas que abordam os três pilares principais da 

OMC: a função de negociação, a função de resolução de litígios e a função de monitorização 

e de deliberação. No centro destas ideias está a necessidade de atualizar as regras da OMC 

para as adaptar às realidades atuais, incluindo o desenvolvimento de regras sobre questões 

como o comércio eletrónico, e para melhor lidar com as distorções causadas pelas 

subvenções, bem como a necessidade de atualizar o próprio quadro institucional, de modo a 

permitir, por exemplo, uma maior utilização de abordagens plurilaterais. Com efeito, esta 

situação é absolutamente crítica numa organização de 164 membros cujos níveis de 

desenvolvimento são muito diferentes. Do mesmo modo, a questão da forma como o 

desenvolvimento é abordado na organização deve ser atualizada de modo a que as 

flexibilidades e o apoio estejam disponíveis e sejam adaptados aos países que efetivamente 

deles necessitam. 

Se for confirmada a minha nomeação como Comissário responsável pela política comercial, 

continuarei a intensificar os nossos esforços para reformar a organização. Acredito 

firmemente que, para encontrar uma solução para o atual impasse, precisamos de estabelecer 

um novo equilíbrio na organização, o que lhe permitirá recuperar o seu lugar central no 

comércio mundial, refletindo as realidades de hoje e permitindo aos seus membros 

recuperarem a confiança no sistema.  

Para tal, o meu objetivo será lançar uma ampla iniciativa até ao final de 2020, na sequência 

da próxima Conferência Ministerial da OMC, tendo em vista a obtenção de um acordo global 

até 2022. Uma tal iniciativa terá de abordar um vasto conjunto de problemas, criando novas 

regras sempre que necessário (por exemplo, em matéria de comércio eletrónico, subvenções 

industriais e transferência forçada de tecnologias), reformando o sistema de resolução de 

litígios, facilitando a integração dos trabalhos plurilaterais empreendidos pelos membros 

interessados da OMC no quadro da OMC e abordando as questões do desenvolvimento, do 

clima e, de um modo mais geral, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Angariar os 
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apoios para uma iniciativa deste tipo entre os parceiros comerciais da UE constituirá uma 

parte central do meu trabalho. 

Em paralelo, sobre a questão específica da crise do Órgão de Recurso da OMC, que corre o 

risco de deixar de funcionar após 11 de dezembro de 2019, prosseguirei os trabalhos sobre os 

acordos provisórios destinados a salvaguardar os direitos da UE e de outros membros nos 

litígios da OMC, caso as nomeações permaneçam bloqueadas. Este trabalho assentará, 

nomeadamente, no acordo alcançado com o Canadá em julho de 2019 para criar um 

mecanismo de arbitragem provisório para recursos baseado nas regras da OMC em vigor.  

A prossecução deste programa de reformas exigirá uma cooperação estreita com as várias 

partes interessadas. De um modo mais geral, acredito firmemente na importância da 

dimensão parlamentar e do controlo democrático da OMC, sem os quais faltaria um elemento 

importante de legitimidade nos trabalhos da organização. Enquanto Comissário responsável 

pelo Comércio, continuarei a apoiar esta dimensão parlamentar e, em particular, a 

participação do Parlamento Europeu nas conferências ministeriais da OMC. Comprometo-me 

igualmente a manter o Parlamento Europeu plena e regularmente informado sobre o que for 

acontecendo na OMC e, em especial, sobre os progressos em relação à iniciativa de reforma 

proposta pela UE.  

Por último, tenciono promover ativamente a criação de um tribunal multilateral de 

investimento, que está a ser debatido no âmbito da Comissão das Nações Unidas para o 

Direito Comercial Internacional (CNUDCI), com a participação de mais de 100 Estados e de 

inúmeras partes interessadas não governamentais. Acredito que a UE não deve poupar 

esforços para promover a criação deste organismo verdadeiramente multilateral. Tal implica 

multiplicar as alianças com países terceiros e propor medidas concretas, tais como projetos de 

textos para a criação desse tribunal.  

 

7. Aplicação e execução 

A fim de maximizar os benefícios e minimizar o impacto negativo da liberalização do 

comércio, de que forma tenciona o Comissário indigitado assegurar a aplicação eficaz e 

a devida execução (também em termos de sensibilização para as novas oportunidades de 

exportação) de todos os aspetos da CCP, incluindo, mas não exclusivamente, todos os 

capítulos dos acordos de comércio e investimento? Neste contexto, o que tenciona o 

Comissário indigitado fazer para contribuir para a plena aplicação dos acordos de 

comércio e investimento e qual seria a reação da UE caso países parceiros não 

respeitassem os compromissos assumidos (por exemplo, relativos ao desenvolvimento 

sustentável e ao Acordo de Paris)? 

Enquanto Comissário responsável pela Agricultura, sou testemunha direta da quantidade de 

energia que nos exige a negociação de acordos comerciais. Estes acordos, sejam eles 

bilaterais, regionais, plurilaterais ou multilaterais, oferecem o quadro previsível e baseado em 

regras que é vital para o funcionamento da economia da UE. Mas as regras só são 

importantes se forem respeitadas. No contexto do protecionismo crescente ao nível mundial, 

a aplicação e o cumprimento adequados dos nossos acordos estão a tornar-se cada vez mais 

importantes. É essencial que os nossos parceiros comerciais cumpram os compromissos 

assumidos em troca de um acesso preferencial ao nosso mercado interno. Tal é válido para os 

compromissos em matéria de acesso ao mercado, mas também para as regras, incluindo, em 



 

12 
 

especial, a aplicação das disposições em matéria de clima, ambiente e trabalho consagradas 

nos nossos acordos comerciais. É também uma questão de credibilidade da política comercial 

da UE no seu conjunto.  

 

Se a minha nomeação como Comissário responsável pela política comercial for confirmada, 

comprometo-me a intensificar os nossos esforços para garantir que os nossos acordos 

comerciais são corretamente aplicados e proporcionem os benefícios esperados aos nossos 

cidadãos, agricultores e empresas, pelos quais tão arduamente nos batemos durante as 

negociações. Para sublinhar este compromisso, terei o apoio do responsável pelo comércio, 

que será o diretor-geral adjunto da DG Comércio, que será o rosto da nossa crescente atenção 

dedicada às atividades de aplicação e execução nos próximos anos e assegurará uma 

abordagem mais coerente e coordenada, bem como procedimentos simplificados para lidar 

com os problemas relacionados com a aplicação dos nossos acordos — sejam eles o acesso 

ao mercado ou os compromissos em matéria de desenvolvimento sustentável. O responsável 

pelo comércio trabalhará em estreita colaboração com outros serviços da Comissão, bem 

como com o Parlamento Europeu, os Estados-Membros e as partes interessadas. Unida, a UE 

tem o peso político e económico e a influência necessários para enfrentar todos os parceiros 

comerciais e fazer valer os seus direitos.  

 

Tal implica uma maior focalização no acompanhamento da forma como os acordos 

funcionam e na garantia de que os problemas são rapidamente tratados com o parceiro 

comercial. Significa também ajudar os nossos parceiros comerciais a cumprir alguns dos 

compromissos através de projetos e competências, nomeadamente relacionados com as 

disposições relativas ao clima e ao trabalho.  

 

Em caso de incumprimento, a UE terá de se tornar ainda mais assertiva e defender 

vigorosamente os seus direitos e interesses no atual ambiente comercial cada vez mais volátil 

e hostil. É por esta razão que estou profundamente empenhado em reforçar ainda mais as 

nossas atividades de fiscalização do cumprimento, a fim de garantir que as empresas da UE 

são tratadas de forma justa. Daremos o melhor uso aos instrumentos disponíveis para 

defender os nossos cidadãos e empresas e garantir que os nossos parceiros respeitem 

rigorosamente os seus compromissos, incluindo os relacionados com os direitos laborais, o 

ambiente e o clima. 

 

Tal implica a plena utilização dos sistemas de resolução de litígios bilaterais e multilaterais 

em caso de problemas não dirimidos e de incumprimentos graves por parte dos nossos 

parceiros comerciais. No plano interno, velarei também por que os instrumentos de defesa 

comercial recentemente modernizados sejam plenamente aplicados, protegendo o nosso 

mercado único e centenas de milhares de empregos na UE contra a concorrência desleal e as 

práticas comerciais abusivas.  

 

Mas, no atual contexto em mutação, isto pode não ser suficiente. Certificar-me-ei de que 

reforçamos ainda mais a capacidade da Europa de se proteger contra práticas comerciais 

desleais e de que a UE dispõe dos instrumentos adequados para defender de forma assertiva 

os seus direitos. Procurarei melhorar o regulamento da UE relativo ao cumprimento das 

regras do comércio internacional, para que a UE possa, em conformidade com o direito 

internacional, suspender concessões sempre que outras partes adotem medidas ilegais e, 

simultaneamente, bloqueiem o processo de resolução de litígios da OMC.  
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Por último, precisamos de garantir que as nossas empresas tirem o máximo partido das 

oportunidades e dos mercados adicionais oferecidos pela maior rede de acordos comerciais de 

todo o mundo. Para aumentar ainda mais a utilização das preferências concedidas pelos 

acordos, será necessária uma cooperação mais estreita com o Parlamento Europeu, os 

Estados-Membros (incluindo as suas organizações de promoção do comércio), as regiões, as 

associações empresariais e as câmaras de comércio para divulgar as informações. Exige-se 

também um maior empenhamento e uma melhor comunicação com as nossas empresas e os 

nossos cidadãos, a fim de obter a sua adesão e garantir que a política comercial responde às 

suas preocupações. E teremos de nos empenhar num vasto programa de sensibilização para 

alcançar esses objetivos.  


