
A China e a União Europeia vão
dar início a negociações sobre um
tratado que terá como objetivos im-
pulsionar investimentos e enfren-
tar problemas complexos de aces-
so ao mercado, os dois lados anun-
ciaram em na 16ª Cúpula anual Chi-
na-UE, ontem, em Pequim. O pri-
meiro-ministro chinês, Li Ke-
qiang, e o presidente da Comissão
Europeia, José Manuel Barroso,
disseram em discursos que o possí-
vel acordo aumentaria a abertura e
aprofundaria a cooperação além
de impulsionar os investimentos,
que não acompanham o cresci-
mento do comércio.

“O volume comercial entre os
dois lados tem aumentado em um
ritmo muito acelerado, mas te-
mos que nos dar conta que ainda
há um grande potencial para que a
China e a UE aumentem o investi-
mento direto entre as duas par-
tes”, disse Li em seu discurso ao fi-
nal do encontro.

Em 2012, o comércio bilateral
de produtos e serviços chegou a
483,5 bilhões de euros, de acordo
com a delegação da UE à China. A
China exportou 289,7 bilhões de
euros em produtos à Europa no
ano passado, enquanto a Europa
exportou US$ 143,9 bilhões em
produtos para a China. No entan-
to, as importações da UE originá-
rias na China diminuíram pela pri-
meira vez desde a crise financei-
ra, caindo 0,9%.

Autoridades da UE dizem que o
pacto de investimento planejado,
cujo anúncio era muito esperado
na reunião, é um teste da disposi-
ção da China em fazer concessões
e operar pelas regras impostas pe-
la Organização Mundial do Comér-
cio, que impede que empresas se-
jam subsidiadas para prejudicar
competidores estrangeiros.

No final da reunião, realizada
no Grande Palácio do Povo, em Pe-
quim, o primeiro-ministro chinês
Li Keqiang considerou as relações
com a UE “uma das mais impor-
tantes” da cena internacional e
descreveu os dois blocos como
“dois grandes mercados e duas
grandes civilizações”.

“Além de uma grande história,
as relações tem um futuro promis-
sor (...) Consolidamos um senti-
mento de confiança estratégica",
afirmou Jose Manuel Barroso.

O presidentedo Conselho Euro-
peu fez idêntica avaliação: “As nos-

sas relações avançaram ainda
mais”, disse Herman van Rompuy.

A Cúpula China-UE é realizada
alternadamente na Europa ou nu-
ma cidade chinesa. Este ano, a reu-
nião foi marcada pelo anúncio do
lançamento das negociações para
um “ambicioso acordo sobre in-
vestimentos”.

A União Europeia é há uma dé-
cada, o maior parceiro comercial
da China, mas o investimento di-
reto europeu no país asiático,
mesmo incluindo a Região Admi-
nistrativa Especial de Hong
Kong, não chega a 4% em rela-

ção aos 28% que investe em ou-
tros países.

Van Rompuy reconheceu que,
nas últimas décadas, “centenas
de milhões de chineses saíram da
pobreza”, mas manifestou “preo-
cupação quanto à liberdade de ex-
pressão e de algumas minorias ét-
nicas” na China.

A proteção dos direitos huma-
nos é “uma questão central” no
diálogo da UE com a China, disse
o presidente do Conselho Europeu
na declaração feita aos jornalistas,
acompanhado por Li Keqiang e
por Manuel Barroso.

O primeiro-ministro chinês,
que falou antes de Van Rompuy,
considerou as divergências “nor-
mais”, afirmando que “devido a
diferenças históricas e desenvolvi-
mento social, China e União Euro-
peia podem não ter a mesma visão
sobre todas os assuntos”.

Cerca de 300 milhões de chi-
neses deverão radicar-se nas ci-
dades até 2030, num processo de
urbanização sem precedentes e
susceptível de abrir novas opor-
tunidade de cooperação entre a
China e os 28 países da União Eu-
ropeia. Agências
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▲

China e UE estudam acordo
para ampliar investimentos

Em 2012, o comércio
bilateral de produtos
e serviços entre China
e União Europeia
chegou a 483,5 bilhões
de euros. A China
exportou 289,7 bilhões
de euros e importou
193,8 bilhões

VonRampuy
discursa
naCúpula:
preocupação
coma
liberdadede
expressão

Na 16ª Cúpula China-União Europeia, ontem em Pequim, dirigentes chineses e europeus acertaram o início

de negociações para que volumes investidos cresçam em ritmo tão acelerado quanto o do comércio bilateral
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 nov. 2013, Mundo, p. 26.
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