Documento de análise

03

n.º

PT

Resposta da UE
à estratégia de
investimento
estatal da China

2020

2

Índice
Pontos

Nota sobre a pandemia de COVID-19

Síntese

I-VII

1. Introdução

01-05

2. Âmbito e método da análise

06-07

3. A estratégia de investimento estatal da China

08-28

Descrição da estratégia de expansão mundial

08-16

Visão geral dos investimentos chineses na UE

17-28

Restrições aos investimentos estrangeiros na UE

18-20

Dimensão dos investimentos da China na UE

21-26

Setores de investimento

27-28

4. Compilação elaborada pelo TCE dos riscos e
oportunidades para a UE

29-32

5. A resposta da UE à estratégia de investimento da
China

33-67

Mecanismos de governação na UE

33-35

A resposta institucional da UE

36-56

Processo de elaboração dos principais documentos estratégicos

36-43

Harmonização da resposta com os riscos e oportunidades para a UE

44-46

Execução da estratégia

47-51

Acompanhamento, comunicação de informações e avaliação da estratégia

52-56

Resposta dos Estados-Membros

57-67

6. Observações finais e desafios

68-83

3

Anexos
Anexo I – Painel de peritos
Anexo II – Definição, objetivos, investimento e financiamento da
OBOR
Anexo III – Limitações das estatísticas do IDE
Anexo IV – Síntese dos investimentos chineses na UE: IDE (stocks)
Anexo V – Síntese dos investimentos chineses na UE: participação
estrangeira
Anexo VI – Compilação elaborada pelo TCE dos riscos e
oportunidades da estratégia de investimento da China para a UE
Anexo VII – Ações resultantes da estratégia da UE em relação à
China
Anexo VIII – Domínios da resposta da UE à estratégia de
investimento da China e harmonização com os riscos e
oportunidades da China

Siglas e acrónimos
Glossário
Equipa do TCE

4

Nota sobre a pandemia de COVID-19
O trabalho de análise do Tribunal foi concluído antes do surto de COVID-19, pelo que o
presente relatório não tem em conta eventuais desenvolvimentos ou outras mudanças
nas políticas que tenham ocorrido em resposta à pandemia.
Sobre o documento de análise
Desde a década de 1980, a China tem vindo a aplicar uma "estratégia de
investimento estatal" que lhe permita ter uma economia forte baseada nas
exportações. O Tribunal analisou a resposta da UE a esta estratégia.
A análise demonstrou que é difícil obter dados completos e atempados e, por
conseguinte, traçar uma panorâmica dos investimentos que fazem parte da
estratégia de investimento da China na União. Além disso, o Tribunal não encontrou
uma análise formalizada exaustiva dos riscos e oportunidades para a UE. No futuro,
os desafios serão melhorar a definição, a aplicação, o acompanhamento, a
comunicação de informações e a avaliação da estratégia UE-China. Outro desafio
consistirá em coordenar a resposta das instituições da UE e dos Estados-Membros,
promovendo o intercâmbio de informações.
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Síntese
I Ao longo das duas últimas décadas, a China emergiu como um interveniente

económico significativo no palco internacional. Desde a década de 1980, tem vindo a
aplicar uma "estratégia de investimento estatal" que lhe permita ter uma economia
forte baseada nas exportações. As iniciativas "Uma Cintura, Uma Rota" e Made in
China 2025 constituem as estratégias de investimento chinesas mais significativas para
o crescimento económico, visando aumentar a influência da China no estrangeiro,
incluindo na UE e nos seus Estados-Membros.

II O Tribunal considerou oportuno realizar esta análise, na sua perspetiva de auditor

externo, da resposta da UE à estratégia de investimento estatal da China, que coloca
desafios à União devido à importância crescente deste país enquanto interveniente
económico. A referida estratégia abrange, em especial, as empresas detidas pelo
Estado que beneficiam de financiamento público chinês. Ao abrigo das regras da UE,
estes subsídios, se fossem concedidos pelos Estados-Membros, seriam tratados como
auxílios estatais. Devido a esta diferença de tratamento, é difícil à União alcançar
condições de concorrência equitativas face à China.

III O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise de

informações publicamente disponíveis resultantes de estudos, artigos e publicações
académicas recolhidas especificamente para este fim. A análise do Tribunal apresenta
uma visão geral da estratégia de investimento da China e enumera os desafios (riscos e
oportunidades) desta estratégia para a UE. O Tribunal analisou a resposta da União à
referida estratégia, que consiste nas iniciativas empreendidas pelas instituições da UE,
bem como nas respostas isoladas dos Estados-Membros relativamente à China.

IV A análise demonstrou que é difícil obter dados completos e atempados e, por

conseguinte, traçar uma panorâmica dos investimentos que fazem parte da estratégia
de investimento da China na União. Além disso, o Tribunal não encontrou uma análise
formalizada exaustiva dos riscos e oportunidades para a UE. As ações previstas nos
recentes três principais documentos estratégicos para a relação UE-China abrangem
quase todos os riscos e oportunidades, com exceção de três riscos.

V Tanto a UE como os Estados-Membros exercem competências em domínios de

intervenção relacionados com a resposta da União à estratégia de investimento da
China. Nos domínios em que uma abordagem concertada da UE poderia constituir uma
vantagem, o facto de as competências serem exercidas tanto pela União como pelos
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Estados-Membros significa que existem múltiplos decisores políticos (por exemplo, as
instituições da UE e os governos nacionais), possivelmente com opiniões e abordagens
divergentes. Esta situação pode dificultar uma resposta atempada e coordenada aos
desafios enfrentados pelo conjunto da UE.

VI Diferentes fontes indicam que muitas vezes os Estados-Membros interagem de

forma bilateral com a China de acordo com os seus interesses nacionais e nem sempre
informam ou se coordenam com a Comissão conforme necessário.
Consequentemente, em determinados domínios, é difícil que as instituições da UE e os
Estados-Membros tenham uma resposta coordenada.

VII O Tribunal salienta alguns desafios relacionados com os riscos que identificou.

Debateu-os com os serviços da Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa e,
sempre que necessário, incluiu no presente documento referências aos seus pontos de
vista:
1)

como disponibilizar dados e estatísticas mais completos e atempados sobre os
investimentos que fazem parte da estratégia de investimento da China na UE, a
fim de sustentar melhor a elaboração de políticas da União sobre a China;

2)

como realizar uma análise formalizada, exaustiva e atualizada dos riscos e
oportunidades para a UE, a fim de contribuir para a resposta a toda a gama de
desafios colocados pela estratégia de investimento chinesa;

3)

como melhorar a execução das 74 ações estabelecidas na estratégia UE-China, em
especial as que promovem a reciprocidade e evitam os efeitos de distorção no
mercado interno da UE, e como dar resposta aos restantes riscos;

4)

como permitir que os decisores políticos da UE definam e acompanhem melhor a
estratégia UE-China, realizando uma avaliação prévia do financiamento da União
necessário para executar as ações que fazem avançar a estratégia, reservando
esse financiamento e elaborando uma síntese das despesas conexas;

5)

como determinar se é dada resposta aos desafios criados pela estratégia de
investimento chinesa, reforçando os mecanismos de medição do desempenho,
acompanhamento, comunicação de informações e avaliação relativos à estratégia
UE-China;

6)

como coordenar melhor a resposta das instituições da UE e dos
Estados-Membros, promovendo o intercâmbio de informações entre estas duas
partes no âmbito da cooperação UE-China.
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1. Introdução
01 Ao longo das duas últimas décadas, a China emergiu como um interveniente

económico significativo no palco internacional, o que lhe permitiu tornar-se um
importante participante na geopolítica a nível mundial (ver figura 1). A UE é o maior
parceiro comercial da China, enquanto esta é o segundo maior parceiro comercial da
União.

Figura 1 – Dados demográficos e económicos de alguns grandes países
China
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Fonte: Banco Mundial, PIB (dólares dos Estados Unidos a preços correntes); PIB per capita (dólares dos
Estados Unidos a preços constantes de 2010); População, Total; Balança corrente (% do PIB); indicadores
do desenvolvimento mundial, Grupo do Banco Mundial, e Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Económicos (OCDE), dados estatísticos.
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02 As políticas económicas e comerciais chinesas assentam em diversas estratégias

para o desenvolvimento que, com base em investimentos apoiados pelo Estado,
permitiram à China tornar-se um interveniente mundial em termos económicos. Estas
estratégias incentivam as empresas chinesas a investir no estrangeiro, principalmente
em setores estratégicos (por exemplo, energia, telecomunicações e sistemas
ferroviários), através de empresas detidas pelo Estado que beneficiam de
financiamento público chinês. Esta situação pode distorcer a concorrência,
nomeadamente no mercado interno da UE, uma vez que as empresas detidas pelo
Estado chinês não estão sujeitas às regras da União em matéria de auxílios estatais. A
UE está empenhada em assegurar condições de concorrência equitativas para as
empresas da União que têm de competir com empresas chinesas.

03 A iniciativa "Uma Cintura, Uma Rota" (OBOR) é a estratégia de investimento

chinesa mais importante para o crescimento económico. Um dos seus objetivos
estratégicos é aumentar a influência da China no estrangeiro, incluindo na UE e em
Estados-Membros individualmente. A OBOR promove as ambições geoestratégicas de
expansão mundial da China apoiando o crescimento interno, desenvolvendo a
conectividade regional e mundial, introduzindo normas chinesas nos países menos
desenvolvidos e facilitando o aumento das trocas comerciais entre os mercados ao
longo da rota.

04 A estratégia de investimento da China motivou elogios e críticas da comunidade

internacional. Por um lado, os resultados económicos da estratégia podem ter efeitos
positivos tanto na economia europeia como mundial, nomeadamente a promoção do
crescimento e do emprego. Além disso, o crescimento sem precedentes da China e as
suas estratégias bem-sucedidas de erradicação da pobreza terão retirado desta
situação mais de 850 milhões de chineses, com uma queda da taxa de pobreza de
88,3% em 1981 para 1,9% em 2013 1. Em sentido inverso, foram suscitadas
preocupações, incluindo na UE, sobre a dependência face aos investimentos chineses
em indústrias estratégicas, a sua concentração em setores sensíveis ou de importância
estratégica e a não reciprocidade do acesso ao mercado único europeu 2.

1

" China – Systematic Country Diagnostic: towards a more inclusive and sustainable
development", Grupo do Banco Mundial, relatório nº 113092-CN, 2017.

2

Hanemann, T. & Huotari, M., "EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment
relations", Rhodium Group e Mercator Institute for China Studies – MERICS, 17 de agosto
de 2018.
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05 Enquanto auditor externo da UE, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) tem uma

perspetiva única sobre as políticas, iniciativas e finanças da União. Considerou, pois,
oportuno analisar a resposta da UE à estratégia de investimento estatal da China (a
seguir designada "estratégia de investimento da China"), que coloca os desafios já
referidos, à luz da importância económica crescente deste país no plano internacional.
A resposta da UE à estratégia de investimento da China consiste tanto em iniciativas
lideradas pelas instituições da União como na ação isolada dos Estados-Membros
relativamente a este país. A UE estabeleceu como fundamento essencial que a sua
cooperação com a China deve reger-se por princípios, ter uma base prática e ser
pragmática, preservando e promovendo os seus interesses e valores3.

3

Comissão Europeia, AR/VP, "UE-China – Uma perspetiva estratégica", comunicação
conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, JOIN(2019) 5 final,
Estrasburgo, 12 de março de 2019, p. 1.
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2. Âmbito e método da análise
06 O Tribunal analisou a resposta da UE à estratégia de investimento da China, no

pressuposto de que esta resposta engloba tanto as iniciativas empreendidas pelas
instituições da UE como as respostas isoladas dos Estados-Membros relativamente a
este país. A análise do Tribunal apresenta uma visão geral da estratégia de
investimento da China e enumera os desafios (riscos e oportunidades) desta estratégia
para as instituições da UE e os Estados-Membros. É descrita ainda a forma como as
instituições da UE:
o

desenvolveram a estratégia UE-China;

o

harmonizaram esta estratégia para responder aos desafios;

o

aplicam, acompanham, avaliam e informam sobre a estratégia.

O Tribunal descreve ainda o modo como os Estados-Membros responderam à
estratégia de investimento da China. Por último, apresenta observações finais em que
aponta os principais desafios futuros para a UE.

07 O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise

de informações publicamente disponíveis resultantes de estudos, artigos e publicações
académicas recolhidas especificamente para este fim até março de 2020. A análise
baseou-se também em documentos públicos dos serviços da Comissão e do Serviço
Europeu para a Ação Externa (SEAE), em entrevistas ao seu pessoal e em consultas a
peritos neste domínio (ver anexo I).
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3. A estratégia de investimento estatal
da China
Descrição da estratégia de expansão mundial

08 Desde a década de 1980, a China tem vindo a transformar-se numa economia de

dimensão mundial e pretende manter esta trajetória de crescimento. A sua
percentagem no Produto Interno Bruto (PIB) mundial aumentou de menos de 3%
em 1980 para 16% em 2018 (ver figura 2). A força motriz deste crescimento é a
estratégia de expansão mundial surgida em 1999, dois anos antes da integração da
China na Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta estratégia concentrou-se
sobretudo na importação de recursos petrolíferos e outras matérias-primas para
viabilizar a sua economia de trabalho intensivo, exportando para o resto do mundo
preferencialmente produtos fabricados com baixo valor acrescentado (indústria
pesada, por exemplo, ferro, aço e máquinas básicas) 4. Em 2018, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) previu que a China poderia ultrapassar os Estados Unidos
enquanto maior economia do mundo em termos de PIB nominal até 2030 5.

4

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, "The Belt and Road
Initiative in the global trade, investment and finance landscape", OECD Business and
Finance Outlook 2018, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 24.

5

Fundo Monetário Internacional, "People’s Republic of China: 2018 Article IV Consultation",
Press Release; Staff Report; Staff Statement and Statement by the Executive Director for the
People’s Republic of China, relatório por país nº 18/240, FMI, julho de 2018, p. 1.
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Figura 2 – Percentagem do PIB mundial (dólares dos Estados Unidos a
preços correntes)
Percentagem do PIB mundial, medida em preços correntes
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Fonte: Banco de dados, PIB (dólares dos Estados Unidos a preços correntes), indicadores do
desenvolvimento mundial, Grupo do Banco Mundial. Atualizado pela última vez em 9.4.2020.

09 Até 2008, a China teve sistematicamente elevadas taxas anuais de crescimento

do PIB. Após a crise financeira de 2008, esta taxa desacelerou (ver figura 3),
principalmente devido à redução das exportações de bens com baixo valor
acrescentado. A China continua a apresentar um crescimento anual significativo, tendo
o crescimento do PIB sido de 6,6% em 2018, ano em que, comparativamente, a UE
registou um crescimento do PIB de 2,0%6. Ao longo da última década, a estratégia de
expansão mundial foi reorientada para uma economia mais centrada na produção de
bens com elevado valor acrescentado, incluindo a expansão de infraestruturas para
reforçar as trocas comerciais a nível regional e internacional.

6

Banco Mundial, crescimento do PIB (% anual), indicadores do desenvolvimento mundial,
Grupo do Banco Mundial.

13

Figura 3 – Crescimento do PIB, expresso em variações percentuais anuais
entre 2001 e 2018
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Fonte: Banco Mundial, crescimento do PIB (% anual), indicadores do desenvolvimento mundial, Grupo
do Banco Mundial.

10 Foram elaboradas duas grandes estratégias para reforçar a competitividade

mundial da China: a estratégia de conectividade "Uma Cintura, Uma Rota", lançada
em 2013, e a estratégia industrial Made in China 2025 (Fabricado na China 2025),
lançada em 2015. O Tribunal define estas iniciativas como constituindo a estratégia de
investimento estatal da China, que apoia e incentiva financeiramente empresas
detidas pelo Estado ou empresas privadas da China a investir em setores estratégicos
no estrangeiro.

11 Na última década, a China empenhou-se mais no domínio da conectividade

através da iniciativa "Uma Cintura, Uma Rota" (OBOR), que consiste numa estratégia
abrangente a longo prazo composta por um grande número de projetos de
investimento centrados, principalmente, na construção de infraestruturas de
transportes e energia, no reforço das trocas comerciais e no desenvolvimento de redes
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digitais. O investimento na economia digital e no desenvolvimento baseado na
inovação são domínios prioritários da OBOR 7.

12 Em 2013, a China lançou a OBOR tal como é hoje conhecida, sob a forma da

Cintura Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda, com a finalidade de
impulsionar o crescimento económico regional. A figura 4 mostra até onde chega a
OBOR por via de "corredores económicos", que consistem em áreas geográficas
específicas nos países atravessados pela iniciativa, chegando a mais de 64 economias e
representando mais de um terço do PIB mundial e mais de metade da população do
planeta 8. A OBOR adquiriu maior importância nos últimos anos, o que levou à sua
inclusão na constituição do Partido Comunista Chinês em 2017 e assegurou um fluxo
constante de capital para os projetos da iniciativa 9.

7

"Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders' Roundtable of the Second Belt and Road
Forum for International Cooperation (BRF)", The Second Belt and Road Forum for
International Cooperation, 28 de abril de 2019; Eder, Arcesati, Mardell, "Networking the
Belt and Road – The future is digital", Mercator Institute for China Studies – MERICS,
28 de agosto de 2019.

8

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, "The Belt and Road
Initiative in the global trade, investment and finance landscape", OECD Business and
Finance Outlook 2018, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 9.

9

Eder, T., "Mapping the Belt and Road initiative – This is where we stand", Mercator Institute
for China Studies – MERICS, 7 de junho de 2018.
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Figura 4 – OBOR: os seis corredores económicos

Cintura Económica da Rota da Seda
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Nota: A América Latina também está incluída na OBOR 10.
Fonte: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, "The Belt and Road Initiative in
the global trade, investment and finance landscape", OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD
Publishing, Paris, 2018, p. 11.

10

Teufel Dreyer, J., "The Belt, the Road, and Latin America", Foreign Policy Research Institute,
junho de 2019.
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13 A caixa 1 apresenta um exemplo de investimento chinês em infraestruturas num

dos seis corredores económicos.

Caixa 1
Exemplo de investimento chinês em infraestruturas ao longo do
corredor da Nova Ponte Terrestre Eurasiática
A estrada Khorgos-Almati, com 305 km, ao longo do corredor da Nova Ponte
Terrestre Eurasiática, foi melhorada em 2018 e passou a ser uma autoestrada com
quatro faixas em vez de duas. Esta estrada liga Khorgos, uma cidade fronteiriça na
China, a Almati, no Cazaquistão, um dos maiores centros económicos da Ásia
Central. Reduziu o tempo do percurso entre as duas cidades em 40% e diminuiu os
custos de transporte de 0,26 para 0,24 dólares dos Estados Unidos por
quilómetro-veículo 11.

14 Os investimentos chineses no âmbito da OBOR entre o seu lançamento, em 2013,
e a sua conclusão prevista, em 2049, foram estimados entre 1 bilião e 8 biliões de
dólares dos Estados Unidos 12. Este amplo intervalo reflete a escassez dos dados
disponíveis sobre a dimensão e o âmbito da iniciativa. O anexo II apresenta uma
visão geral da definição, dos objetivos, dos investimentos e do financiamento da
OBOR.

15 No que se refere aos investimentos chineses na UE, nem sempre é possível

categorizar estes projetos como estando relacionados com a OBOR. Não existe uma
lista publicamente disponível de projetos oficiais da OBOR nem das contribuições dos
Estados-Membros para as instituições financeiras envolvidas na iniciativa, como o
Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) e o Banco Asiático de Investimento em
Infraestruturas (AIIB). Os projetos da OBOR são financiados principalmente por
empresas detidas pelo Estado chinês, designadamente bancos de fomento e bancos
comerciais (ver figura 12 no anexo II), que beneficiam de financiamento público
chinês. Ao abrigo das regras da UE, estes subsídios, se fossem concedidos por um
11

"Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors", p. 50-51, Grupo
do Banco Mundial, junho de 2019.

12

Hillman, J., "How Big is China’s Belt and Road?", Center for Strategic and International
Studies, abril de 2018.

17
Estado-Membro, seriam tratados como auxílios estatais. Esta diferença de tratamento
pode distorcer a concorrência no mercado interno da UE e dificulta a realização de
condições de concorrência equitativas entre a China e a UE 13. Os serviços da
Comissão e o SEAE sublinharam que, em junho de 2020, foi publicado o Livro Branco
sobre as subvenções estrangeiras no mercado único para resolver parcialmente esta
questão 14. Esta publicação ocorreu após a realização dos trabalhos da presente
análise. Além disso, existe o risco de que as normas ambientais, sociais e de
governação não sejam suficientemente respeitadas 15 na execução destes projetos. A
OBOR é uma iniciativa complexa e em constante evolução, sendo por isso um "alvo
em movimento" para os responsáveis políticos da UE.

16 Em 2015, foi introduzida a estratégia industrial Made in China 2025, uma política
a dez anos que representou uma transição para uma economia mais centrada em
setores com elevado valor acrescentado, no consumo interno e nas exportações,
demonstrando a ambição da China de se tornar uma potência tecnológica mundial.
Embora seja difícil quantificar esta estratégia devido à utilização de vários
instrumentos financeiros, o Mercator Institute for China Studies (MERICS) comunicou
que os mais de 1 800 fundos governamentais de investimento industrial relacionados
com esta estratégia têm uma dimensão agregada de aproximadamente três biliões de
iuanes16 (390 mil milhões de euros).

Visão geral dos investimentos chineses na UE

17 Não é possível apresentar uma visão de conjunto precisa dos investimentos

chineses na UE associados à estratégia de investimento estatal da China (ou seja, à
OBOR e à Made in China 2025), devido à escassez de informações públicas disponíveis
(ver pontos 15 e 16). Por conseguinte, o Tribunal utiliza os dados sobre os
13

Câmara de Comércio da União Europeia na China, "The Road Less Travelled: European
Involvement in China’s Belt and Road Initiative", 2020, p. 2.

14

Comissão Europeia (2020), "Livro Branco sobre a criação de condições de concorrência
equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras", Bruxelas, 17.6.2020,
COM(2020) 253 final.

15

"Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors", p. 111-112,
Grupo do Banco Mundial.

16

Zenglein, M. J. & Holzmann, A., "Evolving Made In China 2025 – China’s industrial policy in
the quest for global tech leadership", Mercator Institute for China Studies – MERICS,
4 de julho de 2019, p. 12.
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investimentos estrangeiros globais da China na UE para apresentar uma análise a um
nível mais elevado, tendo analisado os investimentos diretos estrangeiros (IDE; ver
caixa 2) globais da China (incluindo Hong Kong) na UE nos últimos anos.

Caixa 2
Investimento direto estrangeiro (IDE)
O IDE é definido pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Económicos (OCDE) como uma categoria de investimento que reflete o objetivo de
estabelecer um interesse duradouro por uma empresa residente de uma
economia numa empresa residente de outra economia que não a do investidor
direto.
A prova dessa relação é constituída por uma participação direta ou indireta
correspondente a 10% ou mais dos direitos de voto de uma empresa residente de
uma economia por um investidor residente de outra economia.
As posições (stocks) de IDE são o valor dos investimentos detidos no final de um
ano, representando a acumulação dos IDE líquidos adquiridos nos anos anteriores,
enquanto as transações (fluxos) de IDE medem o valor das operações de
investimento durante esse ano.

Restrições aos investimentos estrangeiros na UE

18 O índice da OCDE de restrições regulamentares ao IDE mede as restrições

regulamentares ao investimento direto estrangeiro em muitos países, incluindo todos
os pertencentes à OCDE e ao G20. Este índice abrange quatro grandes tipos de
restrições ao IDE: limitações ao capital estrangeiro, mecanismos de análise ou
aprovação, restrições à contratação de estrangeiros para postos-chave e restrições
operacionais (nomeadamente à abertura de sucursais e à repatriação de capital ou à
propriedade fundiária).

19 A figura 5 mostra o nível de restritividade dos Estados-Membros da UE e de

determinados outros países (nomeadamente a China) em relação aos investimentos
estrangeiros. Embora existam níveis variáveis de restritividade na UE, esta apresenta
globalmente um regime de investimento muito aberto, com poucas restrições em
comparação com o resto do mundo. Na verdade, a UE acolhe os investimentos
estrangeiros como fontes de crescimento e emprego, ligando as empresas da União às
cadeias de valor mundiais. A UE é o principal destino mundial do IDE, tendo

19
representado em 2017 mais de um terço (35%) das posições de entrada de
investimento estrangeiro a nível mundial 17.

Figura 5 – Índice da OCDE de restrições regulamentares ao IDE, 2018
Índice da OCDE de restrições regulamentares ao IDE, 2018
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

China
Estados Unidos
Média da OCDE
Reino Unido

Países terceiros

Áustria
Polónia
Suécia
Itália
Eslováquia
França
Irlanda
Bélgica
Croácia
Dinamarca
Grécia
Hungria
Alemanha
Espanha

Países da UE-27

Letónia
Lituânia
Finlândia
Estónia
Países Baixos
República Checa
Roménia
Eslovénia
Portugal
Luxemburgo
Nota: Quando o índice apresenta o valor 0, isso significa que o país é aberto. O valor 1 significa que o
país é fechado. Quanto maior for o valor entre 0 e 1, mais fechado é o país em causa.
Fonte: "OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year", OECD. Stat.
17

Eurostat, "World direct investment patterns", julho de 2018.
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20 Em comparação com a UE, a China é menos aberta ao investimento. O regime de

investimento estrangeiro da China, incluindo as "listas negativas", limita o acesso de
investidores estrangeiros ao mercado chinês em diversos setores, incluindo vários dos
definidos como setores tecnológicos essenciais na estratégia Made in China 2025 18. O
Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão indica que, em alguns setores, as
empresas da UE são obrigadas a participar em empreendimentos conjuntos
(joint-ventures) com empresas chinesas e a transferir tecnologia. No que diz respeito
às condições após a entrada no mercado, o quadro jurídico chinês e o acesso desigual
ao mercado do país, bem como o financiamento governamental, colocam as empresas
da UE em desvantagem em comparação com as suas homólogas chinesas19. O
quadro 1 apresenta uma síntese das restrições setoriais aos investimentos
estrangeiros na China em comparação com a UE.

Quadro 1 – Restrições setoriais aos investimentos estrangeiros na China
em comparação com a UE
Setores

Regime de investimento
chinês
face aos investidores da UE

Regime de investimento da UE
face aos investidores chineses

Prospeção e exploração de
petróleo e gás natural

Apenas empreendimentos
conjuntos

Sem restrições

Impressão de publicações

Apenas participação minoritária

Sem restrições

Fabrico de automóveis

Máximo de 50%

Sem restrições

Reparação, conceção e fabrico
de navios

Apenas participação minoritária

Sem restrições

Conceção e fabrico de aeronaves Apenas participação minoritária

Sem restrições

Produção de emissões de
televisão por satélite

Apenas participação minoritária

Sem restrições

Centrais elétricas nucleares

Apenas participação minoritária

Sem restrições

Construção e operação de redes
Apenas participação minoritária
elétricas

Sem restrições

18

"European Business in China – Position Paper 2019/2020", Investment Working Group
Position Paper, Câmara de Comércio da União Europeia na China, 29 de setembro de 2019,
p. 99.

19

Preziosi, N., et al. (Ed.), Dias et al., "China: Challenges and Prospects from an Industrial and
Innovation Powerhouse", Centro Comum de Investigação, Serviço das Publicações,
Luxemburgo, 2020.
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Setores

Regime de investimento
chinês
face aos investidores da UE

Regime de investimento da UE
face aos investidores chineses

Construção e operação de redes
Apenas participação minoritária
ferroviárias
Construção e operação de
aeroportos civis

Sem restrições

Apenas participação minoritária

Sem restrições

Empresas de telecomunicações Apenas participação minoritária

Sem restrições

Bancos

Máximo de 20%

Sem restrições

Empresas de seguros

Máximo de 50%

Sem restrições

Fonte: Com base em Holslag, J., "The Silk Road Trap", Medford, Polity Press, 2019. Uma vez que as
restrições chinesas ao investimento estrangeiro são atualizadas regularmente, as informações
apresentadas neste quadro estão sujeitas a alterações em função dessas atualizações.

Dimensão dos investimentos da China na UE

21 A UE faz o acompanhamento dos investimentos de países terceiros (incluindo a

China) recorrendo a várias fontes. As principais são as estatísticas oficiais, compiladas
pelo Serviço de Estatística da União Europeia (Eurostat), da Comissão, e os dados sobre
os investimentos provenientes de fontes privadas, que são compilados pela
Direção-Geral do Comércio (DG TRADE) e pelo JRC da Comissão (por exemplo, a base
de dados Comissão-JRC sobre participação estrangeira da Comissão Europeia). A
DG TRADE também utiliza dados provenientes do EU-China Investment Monitor do
Rhodium Group.

22 O Eurostat publica dados sobre os stocks e fluxos de IDE com origem ou destino

nos Estados-Membros da UE, com base em declarações destes Estados-Membros e nos
serviços de estatística de países terceiros 20. Estas estatísticas sobre o IDE não são
atempadas, pois são publicadas 12 a 24 meses após o ano em causa. Além disso, são
fragmentadas e incompletas, o que torna difícil obter uma visão de conjunto. A título
de exemplo, mostram apenas a origem (residência) do investidor imediato e não
captam cadeias de investimentos mais longas, como as que passam por uma entidade
de finalidade especial noutro país (nomeadamente para efeitos fiscais). O anexo III
apresenta uma síntese das limitações relativas à cobertura das estatísticas de IDE.
Existem igualmente problemas relacionados com a metodologia utilizada pelo

20

Eurostat, base de dados, Comissão Europeia, 2020.

22
Ministério do Comércio chinês (MOFCOM) para compilar as estatísticas de
investimento publicadas 21.

23 A análise das estatísticas do Eurostat realizada pelo Tribunal indica que o

investimento da China na UE aumentou, mas permanece relativamente baixo.
Em 1995, apenas 0,3% dos IDE na UE pertenciam a investidores chineses. A
figura 6 mostra a percentagem crescente da China nos IDE totais na UE em 1995, 2005
e 2015. No final de 2018, esta percentagem tinha alcançado 3% 22, o que significa que
os IDE chineses (stocks) correspondiam a 202 mil milhões de euros. Os centros
financeiros com enquadramentos fiscais favoráveis conseguem atrair níveis elevados
de IDE 23, sendo o Luxemburgo o maior destinatário de investimentos da China na UE,
com 82,5 mil milhões de euros, seguido dos Países Baixos. O anexo IV apresenta uma
síntese dos IDE chineses na UE.

Figura 6 – Percentagem total dos IDE chineses (stocks) na UE em 1995,
2005 e 2015
Percentagem da China nas entradas de stocks de
IDE na UE
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Fonte: Comissão Europeia, documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a proposta
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para a análise dos
investimentos diretos estrangeiros na União Europeia, SWD(2017)/0297 final – 2017/0224(COD),
Bruxelas, 13 de setembro de 2017.
21

Freeman, D., "China’s Outward Direct Investment in the EU: Challenges of Rapid Change",
EU-China Observer, 2015.

22

Eurostat, "Foreign Direct Investment stocks at the end of 2018", março de 2020.

23

"The Rise of Phantom Investments", FMI, setembro de 2019.

23

24 Em resposta às limitações das estatísticas oficiais sobre o IDE, a Comissão

(DG TRADE) desenvolveu uma nova base de dados não pública, a "base de dados
Comissão-JRC sobre participação estrangeira" utilizando dados ao nível das empresas
(por exemplo, balanços de empresas específicas) provenientes de fontes como as
bases de dados Orbis e Zephyr 24. A base de dados Comissão-JRC sobre participação
estrangeira capta as participações estrangeiras superiores a 50% do capital nas
empresas não cotadas em bolsa e as participações do(s) maior(es) acionista(s), no caso
das empresas cotadas em bolsa. Estes dados podem ser utilizados para identificar o
proprietário efetivo do investimento e permitem uma classificação mais
pormenorizada dos setores do que as estatísticas sobre o IDE. À semelhança destas
últimas, a base de dados tem problemas de exaustividade, já que não inclui pequenas
empresas isentas de publicar os balanços e não abrange, em geral, a locação
financeira.

25 A base de dados Comissão-JRC sobre participação estrangeira indica que o

montante total dos ativos, incluindo IDE, controlados por investidores chineses no final
de 2017 era de 2 114 mil milhões de euros, representando 0,89% do total das
empresas da UE em termos de valor e 0,18% do número total de empresas na UE.
Segundo esta base de dados, o principal país destinatário de investimentos chineses foi
o Reino Unido, com ativos totais de 1 772 mil milhões de euros. O anexo V apresenta
uma síntese das participações estrangeiras em empresas da UE controladas por
investidores chineses.

26 A figura 7 mostra a evolução no tempo das transações (fluxos) de IDE chinês e,

em particular, o peso dos investimentos realizados por empresas detidas pelo Estado
em comparação com os das empresas privadas. O vasto setor detido pelo Estado é
uma marca distintiva da economia chinesa.

24

Documento de trabalho dos serviços da Comissão, SWD(2019) 108 final.

24

Figura 7 – IDE chineses na UE no período 2000-2019
Transações de IDE chinês na UE por tipo de propriedade, milhares de
milhões de dólares dos Estados Unidos
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Fonte: Rhodium Group, 2020.

Setores de investimento

27 Os setores dos IDE chineses realizados entre 2000 e 2019 incluem domínios de

importância estratégica 25 como os transportes e infraestruturas (29,1%), as
tecnologias da informação e da comunicação (12,4%) e a energia (10,1%), bem como
o setor automóvel (14,1%) e o setor imobiliário e da hotelaria e restauração (11,2%).
A figura 8 mostra os setores visados pelos IDE chineses desde 2000.

25

Setores e ativos estratégicos conforme descritos no documento de 2017 da Comissão
Europeia "Acolher o investimento direto estrangeiro, protegendo simultaneamente os
interesses essenciais", Bruxelas, 13.9.2017, COM(2017) 494 final.

25

Figura 8 – Transações de IDE chinês na UE realizadas por investidores
detidos pelo Estado chinês, por setor, 2000-2019
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28 As aquisições significativas por investidores chineses na UE incluem as

seguintes:
o

2012: Energias de Portugal, por 3,5 mil milhões de dólares dos Estados Unidos;
empresa de serviço público de energia, Portugal;

o

2014: CDP Reti, por 2,8 mil milhões de dólares dos Estados Unidos; sociedade
gestora de participações sociais, serviços públicos, Itália;

o

2015: Pirelli, por 7,7 mil milhões de dólares dos Estados Unidos; equipamento e
componentes para automóveis, Itália;

o

2017: Logicor, por 14 mil milhões de dólares dos Estados Unidos; serviços e
logística de transportes, Reino Unido 26.

26

Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): "People’s Republic of China < > European
Union Direct Investment – 1Q 2019 Update: Public Version", Nova Iorque, 2019.

27

4. Compilação elaborada pelo TCE dos
riscos e oportunidades para a UE
29 Ao conceber, definir e aplicar os documentos estratégicos que abordam as

relações UE-China e, em especial, os desafios criados pela estratégia de investimento
chinesa, os serviços da Comissão e o SEAE identificam e avaliam os riscos e
oportunidades pertinentes. Segundo os serviços, esta avaliação contínua baseia-se em
informações de várias fontes, incluindo outros serviços da UE, os Estados-Membros,
países terceiros e peritos que trabalham em diferentes domínios de intervenção. No
entanto, o Tribunal não encontrou uma análise formalizada exaustiva dos riscos e
oportunidades para a UE colocados pela estratégia de investimento da China.

30 Por conseguinte, o Tribunal realizou, no âmbito da análise, um exercício para

compilar a sua própria lista dos riscos e oportunidades da estratégia de investimento
da China, baseada em informações publicamente disponíveis e em consultas com
peritos. Utilizando um quadro internacional para a gestão de riscos27, o Tribunal
centrou-se nos riscos e oportunidades, classificando-os por tipo conforme descrito
abaixo. O anexo VI contém uma descrição mais pormenorizada destes riscos e
oportunidades e das suas fontes. Embora todos se apliquem à China, podem também
ser aplicáveis às relações da UE com outros países. Alguns podem afetar diretamente a
UE, enquanto outros podem ter impacto nas políticas da União em países terceiros.

31 O quadro 2 apresenta a visão geral dos riscos elaborada pelo TCE. Mais de

metade dos riscos é de natureza política ou económica. Existem também outros riscos
de natureza social, tecnológica, jurídica e ambiental. Os 18 riscos enumerados no
presente documento de análise não são exaustivos e não têm igual peso, já que alguns
deles representam ameaças mais substanciais para a UE do que outros. A caixa 3
destaca exemplos de riscos.

27

"Integrating with Strategy and Performance", Enterprise Risk Management, Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), junho de 2017.
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Quadro 2 – Riscos da estratégia de investimento da China para a UE
Tipo

Político

Económico

Social

Tecnológico

Jurídico

Nº

Breve descrição do risco

R.1

Os investimentos chineses em ativos sensíveis/estratégicos na UE
podem afetar a segurança/ordem pública

R.2

A celebração de memorandos de entendimento pelos
Estados-Membros para cooperação na OBOR pode pôr em causa
a unidade da UE

R.3

Os projetos da OBOR podem enfraquecer a participação dos
Estados-Membros nas suas infraestruturas nacionais estratégicas,
o que tem implicações geopolíticas

R.4

Os investimentos chineses ampliam infraestruturas de
conectividade transfronteiras que são aproveitadas por redes de
criminalidade organizada/tráfico transnacionais

R.5

Falta de reciprocidade na relação UE-China devido à vantagem
económica desleal das empresas chinesas

R.6

Falta de coordenação entre os programas de infraestruturas da
UE e da China, podendo gerar lacunas em infraestruturas de
conectividade ou projetos de investimento que concorrem com
outros ou os duplicam (*)

R.7

Financiamento pelas empresas detidas pelo Estado chinês de
situações de sobre-endividamento na UE e em países terceiros,
originando incumprimento com perda de garantias estratégicas

R.8

Deterioração da competitividade da UE a longo prazo devido à
transferência forçada de tecnologia para a China

R.9

Importação para a UE de bens provenientes da China com preço
inferior ao custo de produção

R.10

Impacto na economia da UE originado por choques adversos nas
suas cadeias de abastecimento com importantes fornecedores
chineses

R.11

Desrespeito dos direitos laborais/sociais dos trabalhadores pelas
empresas chinesas envolvidas em investimentos estrangeiros

R.12

A OBOR não cumpre suficientemente as regras da UE em matéria
de segurança dos dados, deixando a União vulnerável a
ciberataques

R.13

As infraestruturas de transportes chinesas não respeitam as
normas da UE/internacionais, com perda de efeitos positivos

R.14

Os investimentos chineses não cumprem os regulamentos
financeiros da UE, por exemplo em matéria de branqueamento
de capitais

R.15

Projetos de infraestruturas na UE adjudicados indevidamente a
proponentes chineses com propostas artificialmente baixas

R.16

Cálculo dos recursos próprios da UE afetado por fraudes aos
direitos aduaneiros e ao IVA nas importações provenientes da
China
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Tipo

Breve descrição do risco

Nº
R.17

As empresas chinesas não cumprem as normas da
UE/internacionais em matéria de ambiente ou governação que
promovem a sustentabilidade

R.18

Impacto na saúde pública de uma maior interligação num mundo
globalizado (designadamente as rotas de transporte chinesas ao
longo da OBOR), acelerando a transmissão de doenças

Ambiental

Nota(*): Os serviços da Comissão e o SEAE não consideram que este risco seja pertinente devido à
realidade política e entendem que a questão da coordenação das infraestruturas é contrária à atual
política da UE.
Fonte: Tribunal de Contas Europeu (TCE).

Caixa 3
Exemplos de riscos da estratégia de investimento chinesa para a UE
Sobre-endividamento em países terceiros e perda de garantias estratégicas
A fim de aplicar a OBOR, a China emprestou fundos sem ter suficientemente em
conta a sustentabilidade a longo prazo dos projetos e a posição orçamental dos
mutuários. Desta forma, contribuiu para o sobre-endividamento em países
terceiros como o Paquistão, o Tajiquistão, o Quirguistão, o Seri Lanca, as Maldivas
e o Montenegro 28, país candidato à adesão à UE. Este risco poderá materializar-se
na UE se o referido financiamento de projetos da OBOR ocorrer nos
Estados-Membros.
No contexto do risco R.7, têm existido casos de infraestruturas de importância
nacional estratégica utilizadas como garantia. O porto internacional de
Hambantota, no Seri Lanca, tem importância nacional e estratégica. Em 2017, o
governo cingalês deixou de conseguir pagar os reembolsos de um empréstimo
chinês e o porto foi transferido para a China Merchants Port Holdings num acordo
de locação a 99 anos, mediante um pagamento de 1,12 mil milhões de dólares dos
Estados Unidos 29.

28

Hurley, J., Morris, S. e Portelance, G., "Examining the Debt Implications of the Belt and Road
Initiative from a Policy Perspective", Center for Global Development, CGD Policy Paper 121,
março de 2018.

29

Ferchen, M. e Perera, A., "Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way
Street", Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, julho de 2019; Panda, A. "Sri Lanka
Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease", The Diplomat,
dezembro de 2017.

30
Transferências de propriedade intelectual e tecnologia
Muitos dos riscos descritos no quadro 2 terão, caso se materializem, um impacto
negativo no objetivo de assegurar reciprocidade e condições de concorrência
equitativas nas relações UE-China. O risco R.8 menciona a transferência de
tecnologia de empresas europeias para entidades chinesas. No Inquérito sobre a
Confiança das Empresas de 2019, publicado pela Câmara de Comércio da União
Europeia na China, observou-se que 20% dos inquiridos que responderam
sentiram-se na obrigação de transferir tecnologia para manter o acesso ao
mercado na China, salientando a falta de reciprocidade na relação UE-China 30.
Normas ambientais e alterações climáticas
O ponto R.17 aborda o risco de as empresas chinesas não respeitarem as normas
ambientais da UE. O "Pacto Ecológico Europeu" 31 é uma prioridade máxima para a
Comissão Europeia. Um dos seus objetivos é alcançar zero emissões líquidas de
gases com efeito de estufa até 2050. Apesar de, no Segundo Fórum "Uma Cintura,
Uma Rota" para a Cooperação Internacional, realizado em 2019, ter sido
anunciada a promoção de uma cooperação aberta, ecológica e limpa 32, a OBOR
continua a promover projetos de produção de energia a carvão. Um destes
projetos financiados por empréstimos chineses deverá ter lugar na
Bósnia-Herzegovina 33, um país potencialmente candidato à adesão à UE.
Saúde pública
O recente surgimento da pandemia de COVID-19 demonstrou o risco que a
interligação num mundo globalizado representa para a saúde pública, com
impacto em muitos países de todo o mundo. Alguns estudos demonstraram que
os organismos patogénicos conseguem agora percorrer distâncias maiores, mais
rapidamente e em volumes superiores34. Sendo a China um dos principais
fornecedores de infraestruturas de transportes a nível mundial, o R.18 salienta a
forma como as novas rotas de transporte ao longo da OBOR colocam riscos à
saúde pública na UE e nos seus países vizinhos se não existirem verificações e
precauções sanitárias adequadas.

30

Inquérito sobre a confiança das empresas de 2019, Câmara de Comércio da União Europeia.

31

Pacto Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final.

32

Discurso inaugural de Xi Jinping, presidente da República Popular da China, na cerimónia de
abertura do Segundo Fórum "Uma Cintura, Uma Rota" para a Cooperação Internacional,
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Pequim, 26 de abril
de 2019.

33

Mardell, J., "China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools", Foreign Policy, maio de 2019.

31

32 O quadro 3 apresenta a síntese das oportunidades elaborada pelo TCE. Todas as

oportunidades enumeradas são de natureza política e económica. A caixa 4 apresenta
exemplos de oportunidades.

34

Tatem, A. J.; Rogers, D. J.; Hay, S. I., "Global Transport Networks and Infectious Disease
Spread", Advances in Parasitology, Elsevier Public Health Emergency Collection, vol. 62,
2006.
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Quadro 3 – Oportunidades da estratégia de investimento de China para a
UE
Tipo
Política

Económica

Nº

Breve descrição das oportunidades

O.1

Os investimentos chineses na UE podem alimentar interesses comuns
através de uma relação bilateral mais forte

O.2

Os investimentos chineses contribuem para a paz e a segurança nos
países vizinhos da UE e nos países em desenvolvimento

O.3

A relação UE-China aumenta as capacidades de empréstimo a nível
internacional, facilitando o crescimento económico

O.4

Os investimentos chineses nos países vizinhos da UE e nos países em
desenvolvimento reforçam a concretização dos objetivos da União,
melhorando o crescimento económico

O.5

O euro valoriza-se devido à conversão das reservas cambiais da China
para adquirir ativos expressos em euros

O.6

A OBOR expande as trocas comerciais, melhorando a conectividade e
reduzindo os custos do comércio na UE e noutros países

O.7

A OBOR propicia o reforço do transporte ferroviário (comercial)
enquanto alternativa ao transporte marítimo e aéreo na UE

O.8

A OBOR reequilibra os fluxos de mercadorias com origem/destino na
UE

O.9

A OBOR incentiva a simplificação dos regimes aduaneiros com vista a
melhorar a conectividade
As empresas da UE podem construir infraestruturas de transportes na

O.10 Ásia Central com possível partilha de competências técnicas entre a
União e a China

A exposição da UE às tecnologias mais recentes constitui uma

O.11 oportunidade para promover as normas e capacidades da União no
domínio da digitalização

A UE diversifica os riscos da participação do investimento estrangeiro,

O.12 reduzindo a possível dependência em relação a qualquer país
específico

Setores da UE como o ensino superior, a investigação ou as indústrias

O.13 culturais/criativas beneficiam da cooperação e dos intercâmbios com
a China

Fonte: TCE.
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Caixa 4
Exemplos de oportunidades da estratégia de investimento chinesa
para a UE
Melhoria da conectividade e dos fluxos de mercadorias
A COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), uma empresa detida pelo Estado
chinês, tem interesses em terminais de portos europeus como os de Valência,
Roterdão, Antuérpia e do Pireu.
No caso, por exemplo, do porto do Pireu:
—

desde agosto de 2016, o grupo COSCO Shipping tem uma participação
maioritária na Autoridade do Porto do Pireu, operando o Terminal I;

—

a COSCO Pacific gere o Terminal II ao abrigo de uma concessão a 35 anos
celebrada em 2008.

O acordo entre a Autoridade do Porto do Pireu e a COSCO melhorou a
conectividade (O.6) e os fluxos de mercadorias (O.8). Permitiu investimentos em
novos cais e uma ligação ferroviária entre os terminais do porto e o sistema
ferroviário nacional. O Banco Mundial refere que o tráfego anual de contentores
no porto do Pireu aumentou 168% entre 2007 e 2016 35. Este porto grego
prossegue o seu trajeto ascendente e, em 2019, foi um dos quatro portos mais
importantes da Europa em termos de volume de contentores, a seguir a Roterdão,
Antuérpia e Hamburgo.
Cooperação no domínio académico e da investigação
Poderão ser retirados benefícios da cooperação no domínio académico e da
investigação, conforme indicado na oportunidade O.13. Setores da UE como o
ensino superior, a investigação ou as indústrias culturais/criativas poderão
beneficiar de intercâmbios académicos com a China através do programa
Erasmus+ e das atividades Jean Monnet, bem como de iniciativas de investigação
ao abrigo do Horizonte 2020. Em março de 2019, havia 1 034 investigadores
envolvidos em ações Marie Skłodowska-Curie. De acordo com os serviços da
Comissão e o SEAE, existem também certos riscos associados a esta oportunidade,
por exemplo a falta de reciprocidade.

35

"Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors", Grupo do Banco
Mundial, junho de 2019.

34

5. A resposta da UE à estratégia de
investimento da China
Mecanismos de governação na UE

33 As competências inscritas no quadro da União incluem a capacidade de legislar

nos diferentes domínios de intervenção. Tanto a UE como os Estados-Membros
exercem competências em domínios de intervenção relacionados com a resposta da
União à estratégia de investimento da China. Alguns domínios, como a segurança
nacional, são da competência exclusiva dos Estados-Membros, enquanto outros são da
competência exclusiva da UE, por exemplo as regras de concorrência necessárias ao
funcionamento do mercado interno. Noutros domínios, como a energia e os
transportes, estas competências são partilhadas, o que significa que tanto a UE como
os Estados-Membros podem aprovar legislação.

34 Nos domínios de intervenção em que uma abordagem concertada da UE poderia

constituir uma vantagem (ver o exemplo da segurança do 5G na caixa 5), o facto de as
competências serem exercidas tanto pela União como pelos Estados-Membros
significa que existem múltiplos decisores políticos (por exemplo, as instituições da UE e
os governos nacionais), possivelmente com opiniões e abordagens divergentes. Esta
situação pode dificultar uma resposta atempada e coordenada aos desafios
enfrentados pelo conjunto da UE.

35

Caixa 5
A segurança do 5G e os Estados-Membros
A utilização de equipamento 5G chinês em infraestruturas de importância crítica
na UE é descrita por muitos como uma potencial ameaça. A tecnologia 5G é um
setor em que uma abordagem concertada da UE poderia ter vantagens,
principalmente no que respeita às questões de cibersegurança com impacto
potencial no funcionamento do mercado interno.
Dada a sua competência exclusiva em termos de segurança nacional, os
Estados-Membros têm dado respostas divergentes no que se refere à cooperação
com a China em matéria de 5G. Alguns, por exemplo a Alemanha e a Bélgica,
seguiram uma abordagem cautelosa mas continuaram a trabalhar com a empresa
tecnológica chinesa Huawei na implantação das suas redes 5G. A República Checa,
ao invés, interrompeu a cooperação com os fornecedores chineses de
tecnologia 5G depois de o seu Centro Nacional de Cibersegurança ter emitido um
alerta em 2018.
No seguimento do apelo do Conselho Europeu, em 2019, a uma abordagem
concertada para o 5G, a Comissão emitiu uma recomendação com orientações
para os Estados-Membros sobre a segurança das redes 5G. Seguiu-se, em janeiro
de 2020, o conjunto de instrumentos da UE para as medidas nacionais de
atenuação dos riscos. Em última instância, uma abordagem concertada ao 5G na
UE dependerá de uma posição acordada pelos Estados-Membros.

35 As medidas das políticas para a estratégia UE-China (ver quadro 4) são propostas

em "comunicações" publicadas conjuntamente pela Comissão e pelo Alto
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
(AR/VP). São aplicadas ou por atos jurídicos internos da UE (regulamentos ou
diretivas), que têm de ser adotados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, ou por
posições de política externa tomadas pelo Conselho. A desvantagem deste processo
de decisão por consenso é o risco de a UE não reagir atempadamente aos desafios
que lhe são colocados.

36

A resposta institucional da UE
Processo de elaboração dos principais documentos estratégicos

36 A presente secção descreve o processo de elaboração dos principais documentos
estratégicos da agenda UE-China, com especial ênfase:
o

no quadro estratégico para a intervenção da UE;

o

na participação das partes interessadas no processo.

37 A Comissão e o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a

Política de Segurança (AR) publicaram conjuntamente vários documentos estratégicos
relativos às relações UE-China, que contêm a resposta institucional da União à
estratégia de investimento chinesa. A figura 9 apresenta a linha cronológica
estratégica UE-China, incluindo os quadros financeiros plurianuais (QFP), e ilustra a
complexidade deste quadro, com a sobreposição de calendários. Existem outros
documentos estratégicos pertinentes que contribuem para as políticas da UE
relativamente à China. Estes documentos não incidem especificamente na China e
incluem, por exemplo, a nova estratégia industrial para a Europa (março de 2020) ou a
Estratégia Digital – Construir o futuro digital da Europa (fevereiro de 2020).

Figura 9 – Linha cronológica estratégica UE-China, incluindo os QFP
Estratégia de expansão mundial 1 (1999-2012) + 2 (2013- )

Estratégias de
investimento
da China

Made in China 2025 (2015-2025)
Iniciativa "Uma Cintura, Uma Rota" da China (2013-2049)
Plataforma de Conectividade UE-China (2015- )
Interligar a Europa e a Ásia (2018- )

Principais documentos
estratégicos da UE

Elementos para uma nova estratégia da UE em relação à China (2016) e
UE-China – Uma perspetiva estratégica (2019)

Prioridades da
Comissão

Prioridades da Comissão Juncker
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Prioridades da Comissão von der Leyen
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Fonte: TCE, com base em documentos públicos da UE.
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38 A Comissão Juncker definiu dez prioridades políticas da UE para o período

de 2014 a 2019 36. No que diz respeito à prioridade 9, "Uma Europa mais forte na cena
mundial", o programa de trabalho da Comissão para 2016 37 mencionou pela primeira
vez o objetivo de aprofundar as relações bilaterais e atualizar as abordagens
estratégicas específicas, principalmente no que respeita à China. Esta prioridade,
juntamente com a prioridade 6, "Uma política comercial equilibrada e progressiva
para controlar a globalização", visava contribuir para uma abordagem coerente à
conectividade: aprofundamento do comércio e dos investimentos com a China em
condições de concorrência equitativas, direitos de propriedade intelectual, proteção,
maior cooperação no domínio das tecnologias de ponta e um diálogo sobre reformas
económicas, direitos humanos e ação climática 38. Neste contexto, foi criada em 2015 a
Plataforma de Conectividade UE-China (ver caixa 6) para reforçar a cooperação com a
China.

36

" The Juncker Commission's ten priorities: An end-of-term assessment", análise
aprofundada, Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, maio de 2019.

37

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social Europeu e ao Comité das Regiões, "Programa de trabalho da Comissão para 2016 –
Não é o momento de continuarmos como dantes", Estrasburgo, 27.10.2015,
COM(2015) 610 final.

38

Serviço Europeu para a Ação Externa, "Visão partilhada, ação comum: uma Europa mais
forte – Estratégia global para a política externa e de segurança da União Europeia",
estratégia global da União Europeia, junho de 2016, p. 37-38.

38

Caixa 6
A Plataforma de Conectividade UE-China
Em setembro de 2015, a Comissão Europeia e a Comissão Nacional de
Desenvolvimento e Reforma da China celebraram um memorando de
entendimento para a criação de uma Plataforma de Conectividade.
Os seus objetivos gerais são:
—

reforçar o intercâmbio de informações;

—

promover ligações sem interrupções nos transportes e facilitar estes últimos,
bem como desenvolver sinergias entre políticas e projetos conexos, ou seja,
entre a rede transeuropeia de transportes (RTE-T) da UE e a OBOR da China;

—

criar oportunidades de cooperação para empresas chinesas e da UE e um
ambiente aberto e transparente, bem como condições de concorrência
equitativas para o investimento nos transportes e noutros domínios.

A instância de mais alto nível da plataforma é a reunião anual das presidências,
sendo os resultados destas cimeiras comunicados na declaração conjunta.
Até à data da análise do Tribunal, o principal resultado desta plataforma consistiu
nos termos de referência para a realização de um estudo conjunto sobre
corredores de transporte abrangentes e sustentáveis baseados na ferrovia entre
a Europa e a China 39 (2019), a fim de definir os corredores mais adequados e
sustentáveis.

39 Em setembro de 2019, a Comissão von der Leyen publicou as orientações40 para

o período de 2019-2024, com seis prioridades. Embora não seja mencionada
diretamente, a política UE-China está interligada com várias iniciativas da Comissão,
em especial:
o

o papel desempenhado pela UE nas negociações internacionais para transformar
a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático;

39

"Terms of Reference of the Joint Study on Sustainable Railway-based Transport Corridors
between Europe and China", página Internet da DG MOVE, última atualização: 9.6.2020.

40

Ursula von der Leyen, "Uma União mais ambiciosa – O meu programa para a Europa –
Orientações Políticas para a Próxima Comissão Europeia 2019-2024", 2019.

39
o

o desenvolvimento de normas comuns para a nova geração de tecnologias (como
as redes 5G) e da educação e das competências para capacitar as pessoas;

o

o combate da UE aos criminosos e o reforço da União Aduaneira para proteger
melhor o mercado único;

o

o reforço da forma única de liderança mundial responsável da UE.

40 Foram publicados recentemente três documentos estratégicos fundamentais que
estabelecem a resposta institucional da UE à estratégia de investimento da China (ver
quadro 4).

40

Quadro 4 – Síntese dos três documentos estratégicos fundamentais que
estabelecem a resposta institucional da UE à estratégia de investimento
da China

Comunicação

"Elementos para uma
nova estratégia da UE
em relação à China" –
junho de 2016

Síntese
o
o
o

o
o
o

"Interligar a Europa e a
Ásia – Elementos para
uma estratégia da UE"
– setembro de 2018

o
o

o

"UE-China – Uma
perspetiva estratégica"
– março de 2019
o

Base das políticas atuais da UE em relação à China.
47 ações principais
Para proteger os interesses da UE, os serviços da Comissão
e o SEAE devem promover os valores universais assentes
nos três pilares das Nações Unidas, com base numa
abordagem construtiva das diferenças.
Recorda aos Estados-Membros que os acordos bilaterais
com a China devem refletir e salvaguardar os interesses da
UE.
Estabelece que a execução da estratégia será analisada
regularmente e atualizada conforme necessário.
Embora este documento estratégico sobre conectividade
sustentável, alargada e baseada em regras internacionais
não incida especificamente sobre a China, trata da
estratégia de conectividade sustentável entre a Europa e a
Ásia e, por conseguinte, a China.
17 ações principais
Os principais objetivos são:
1) contribuir para o desenvolvimento de redes de
transporte, de energia e digitais entre a Europa e a
Ásia;
2) reforçar as parcerias com países terceiros, regiões e
organizações internacionais na Ásia;
3) intensificar a cooperação nos domínios da educação,
investigação, inovação, cultura, desporto e turismo.
Três objetivos principais:
1) aprofundar o diálogo com a China para promover
interesses comuns a nível mundial, com base em
princípios e interesses claramente definidos;
2) procurar um maior equilíbrio e reciprocidade nas
relações económicas;
3) adaptação às realidades económicas em mutação e
reforço das políticas internas e da base industrial da
própria UE.
10 ações principais

Fonte: Comunicações conjuntas da Comissão e da AR, JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31 final e
JOIN(2019) 5 final.

41 Os três documentos estratégicos referidos foram debatidos pelo Conselho. As

duas primeiras estratégias foram integralmente aprovadas e, quanto ao último
documento (a perspetiva estratégica de 2019), foi aprovada a maior parte das
propostas.

41

42 O processo de definição destes documentos estratégicos implicou consultas

internas aos serviços da Comissão e ao SEAE. A consulta externa aos Estados-Membros
foi realizada antes da adoção pelo Conselho, através de debates nos grupos de
trabalho e comités pertinentes do Conselho, bem como em associações empresariais e
fundações políticas nacionais. Contudo, segundo os serviços da Comissão e o SEAE, no
caso da perspetiva estratégica UE-China de 2019, não se realizou um processo de
consulta especificamente para o efeito com os Estados-Membros e as partes
interessadas externas, devido à necessidade de uma resposta rápida e coesa. Em vez
disso, decorreram amplos debates com estas partes interessadas sobre a China ao
longo de 2018 e 2019, que foram plenamente tidos em conta. Os serviços da Comissão
e o SEAE observam que é este o motivo para a perspetiva estratégica para 2019 ter
sido recebida positivamente.

43 Os documentos estratégicos contêm 74 ações, que são agrupadas, no anexo VII,
em dez áreas globais de resposta da UE, e que são sintetizadas no quadro 5.

Quadro 5 – Compilação elaborada pelo TCE de dez categorias temáticas
para as 74 ações
Categoria

Número de
ações

A) Promover os valores da UE juntamente com os três pilares das
Nações Unidas (direitos humanos, paz e segurança, desenvolvimento)

7

B) Preservar a unidade da UE

5

C) Reciprocidade para equilibrar a relação e chegar a condições de
concorrência equitativas

17

D) Evitar efeitos de distorção no mercado interno da UE

2

E) Desenvolvimento económico sustentável e boa governação

16

F) Luta contra as alterações climáticas e proteção do ambiente

4

G) Questões de saúde pública a nível mundial

1

H) Aprofundar o diálogo sobre a paz e a segurança

10

I) Promover a compreensão intercultural e a cooperação em matéria
de inovação

4

J) Abordagem de política externa mais abrangente

8

Fonte: TCE.
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Harmonização da resposta com os riscos e oportunidades para
a UE

44 A presente secção descreve de que forma as ações da UE se harmonizam com os

riscos e oportunidades destacados na secção 4. O Tribunal fez o levantamento dos
riscos e oportunidades, fazendo-os corresponder a categorias temáticas (ver quadro 5)
e às 74 ações dos três documentos estratégicos (ver anexo VII), e elaborou uma
compilação (ver anexo VIII).

45 A análise do Tribunal demonstrou que as ações previstas nestes documentos

estratégicos abrangem quase todos os riscos e oportunidades, com exceção de três
riscos:
o

R.6: o risco de falta de coordenação entre os programas de infraestruturas da UE
e da China, podendo gerar lacunas em infraestruturas de conectividade ou
projetos de investimento que concorrem com outros ou os duplicam 41;

o

R.10: o risco de a economia da UE sofrer o impacto de choques adversos nas
suas cadeias de abastecimento com importantes fornecedores chineses;

o

R.18: o risco de a saúde pública sofrer o impacto de uma maior interligação num
mundo globalizado (designadamente as rotas de transporte chinesas ao longo da
OBOR), acelerando a transmissão de doenças.

46 Foram empreendidas várias iniciativas no que respeita à reciprocidade, às

condições de concorrência equitativas e à prevenção dos efeitos de distorção no
mercado interno da UE (categorias temáticas C e D do quadro 5). Na caixa 7,
apresenta-se a título de exemplo uma ação específica da UE que está em curso,
iniciada no âmbito da perspetiva estratégica de 2019.

41

Ver a nota de rodapé do quadro 2.

43

Caixa 7
Exemplo de uma ação da UE em curso com vista à reciprocidade e à
prevenção de efeitos de distorção no mercado da União
Negociação de um acordo global de investimento a nível bilateral com a China
A UE pretende reequilibrar a abertura do mercado entre a União e a China,
resolver algumas questões relacionadas com condições de concorrência
equitativas e substituir os tratados bilaterais de investimento entre a China e os
Estados-Membros (ver ponto 64) por um único acordo global de investimento
entre a UE e a China. As negociações tiveram início em 2012 e, na 21ª Cimeira
UE-China, de 9 de abril de 2019, a União e a China comprometeram-se a realizar
os progressos necessários para a celebração deste acordo em 2020.

Execução da estratégia

47 Descreve-se em seguida o processo de execução da estratégia UE-China

relativamente aos dois elementos fundamentais, nomeadamente as responsabilidades
pela execução e o financiamento 42.

48 De um total de 74 ações, 34 são ações da UE, 38 são ações bilaterais a

desenvolver pela UE e pela China e duas requerem uma intervenção unilateral da
China. As responsabilidades pela execução destas ações dependem do domínio de
intervenção em causa e não foram especificamente atribuídas; na Comissão, por
exemplo, a DG MOVE supervisiona a resposta relacionada com os transportes,
enquanto a DG ENER é responsável pela resposta em matéria de energia. Abordar
desta forma as responsabilidades exige uma maior coordenação para que as ações
possam ser executadas com êxito.

49 A estratégia UE-China foi aplicada sem qualquer avaliação prévia do

financiamento da UE necessário para executar as ações conexas, por exemplo as
relacionadas com as infraestruturas, e sem que tenha sido reservado qualquer
financiamento da União. Os serviços da Comissão e o SEAE entendem que não há
obrigação nem necessidade de o fazer e, em conformidade com a prática corrente nas

42

C(2018) 7703 de 21.11.2018 – Comunicação à Comissão, "Governance in the European
Commission".

44
relações com outros parceiros estratégicos, consideram que a maior parte das ações
UE-China recorre ao financiamento dos programas da UE existentes.

50 Um inconveniente deste modo de operação é que, neste momento, não é

possível ter uma visão de conjunto das despesas da UE utilizadas para a execução da
estratégia UE-China, apesar de essas despesas existirem. Além disso, o Tribunal
encontrou exemplos em que os projetos financiados pelo orçamento da UE faziam
parte da estratégia de investimento da China. Embora os projetos se destinassem
principalmente a contribuir para os objetivos dos programas estratégicos da União,
alguns estavam inseridos na estratégia de investimento da China (ver caixa 8).

45

Caixa 8
Financiamento da UE a projetos inseridos na estratégia de
investimento da China na Europa
Ponte de Pelješac, na Croácia
Em 2017, a Comissão atribuiu fundos da política de coesão, no montante de
357 milhões de euros, para cobrir 85% do custo da ponte de Pelješac, na Croácia.
Esta projeto visa ligar a região do Sul, em redor de Dubrovnik, ao resto da Croácia
continental. Em 2018, as autoridades croatas adjudicaram um grande contrato de
construção relativo a esta ponte 43 a um consórcio chinês liderado pela China Road
and Bridge Corporation, uma empresa detida pelo Estado, financiando assim um
projeto inserido na estratégia de investimento chinesa 44.
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD)
A UE é o maior doador do BERD, uma instituição financeira internacional. O BERD
tem estado fortemente envolvido em muitas das economias ao longo dos
corredores da OBOR, onde é necessário desenvolver infraestruturas para apoiar
um crescimento mais robusto e sustentável. A China aderiu ao BERD em 2016
como acionista, com o objetivo de abrir oportunidades de investimento na Europa
Oriental, uma região que faz parte da rota da OBOR 45.

51 A UE também utiliza vários instrumentos financeiros do Banco Europeu de

Investimento (BEI) ou do Fundo Europeu de Investimento (FEI), à margem do
orçamento da UE, para coordenação com a estratégia de investimento chinesa (ver
caixa 9).

43

Silk Road Briefing, "Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in
Croatia Raises Eyebrows", Silk Road Briefing, 10 de maio de 2018.

44

Blockmans, S. e Hu., W., "Systemic rivalry and balancing interests – Chinese investment
meets EU law on the Belt and Road", Centro de Estudos de Política Europeia (CEPE), março
de 2019.

45

Makocki, M., "China’s Road: into Eastern Europe", Instituto de Estudos de Segurança da
União Europeia (IESUE), fevereiro de 2017.

46

Caixa 9
Coordenação de instrumentos financeiros da UE com a estratégia de
investimento chinesa na Europa
Banco Europeu de Investimento (BEI)
O Grupo BEI financia projetos na China. Em maio de 2018, celebrou um acordo
para investimentos no domínio climático com o China Exim Bank (300 milhões de
euros), com a finalidade de financiar projetos nos setores da água, saneamento,
energia e transportes 46.
Fundo Europeu de Investimento (FEI)
A fim de desenvolver sinergias entre a OBOR da China e o "Plano Juncker", o FEI e
o Fundo da Rota da Seda (fundo de investimento detido pelo Estado chinês
destinado a países ao longo da OBOR) celebraram em 2017 um memorando de
entendimento com vista à criação de um fundo de coinvestimento China-UE, que
deveria disponibilizar 500 milhões de euros para apoio a investimentos 47 de
empresas com potencial de expansão internacional. Os setores visados incluem os
que apresentam maiores sinergias transfronteiras entre a China e o Ocidente 48.

Acompanhamento, comunicação de informações e avaliação da
estratégia

52 A forma como as ações foram definidas dificulta o acompanhamento dos

progressos na sua execução. Entre elas, 54% (40 ações) são específicas e visam a
obtenção de resultados definidos ("ações específicas"). Não existem medidas de
desempenho (por exemplo, indicadores) associadas a estas ações. As restantes 46%
(34 ações) são definidas de forma geral, sem objetivos específicos, e não incluem
resultados concretos a alcançar ("ações gerais").

46

Banco Europeu de Investimento, "China Climate Eximbank Framework Loan", BEI, 21 de
setembro de 2017.

47

Fundo Europeu de Investimento, "EIB Group cooperation with China to be strengthened
with new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative", FEI, 2 de junho
de 2017.

48

Fundo Europeu de Investimento, "First EU-China investment platform backed by the Juncker
Plan", FEI, 6 de agosto de 2018.

47

53 Segundo os serviços da Comissão e o SEAE, o acompanhamento das 74 ações é

realizado regularmente pelas direções-gerais pertinentes. O Tribunal apenas
encontrou documentação comprovativa deste acompanhamento para as dez ações
incluídas na perspetiva estratégica UE-China de 2019.

54 No que diz respeito à comunicação de informações, a análise do Tribunal revelou
que, com exceção de algumas referências nos relatórios de gestão publicados pelos
serviços da Comissão e pelo SEAE, nomeadamente os planos de gestão anuais e os
relatórios anuais de atividades (RAA), não existe uma comunicação de informações
específica para fins externos ou internos sobre os três principais documentos
estratégicos.

55 O Tribunal encontrou algumas informações sobre a execução e avaliação da

estratégia UE-China nos relatórios anuais sobre a gestão e a execução elaborados pela
Comissão, tendo observado que a formulação da perspetiva estratégica UE-China
de 2019 se baseou numa revisão da anterior comunicação de 2016 sobre a referida
estratégia. Contudo, não está prevista qualquer avaliação específica das três
estratégias.

56 Com esta abordagem ao acompanhamento, à comunicação de informações e à

avaliação das 74 ações, é difícil determinar se os riscos estão a ser suficientemente
atenuados ou as oportunidades plenamente aproveitadas no que respeita aos desafios
criados pela estratégia de investimento chinesa (ver pontos 29 a 32).

Resposta dos Estados-Membros

57 Os Estados-Membros podem cooperar com a China através de mecanismos

bilaterais, alguns dos quais se descrevem em seguida.

58 A China criou um quadro para a cooperação com os 17 Países da Europa Central

e Oriental (PECO) (ver figura 10), geralmente designados "17+1" (anteriormente
"16+1"), a fim de promover as relações empresariais e de investimento. Esta iniciativa
foi fundada em Budapeste em 2012 enquanto forma de cooperação entre a China e os
16 PECO, que incluem países com legados de regimes comunistas.
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Figura 10 – Os Estados-Membros da UE e os PECO

 Apenas União Europeia
 Apenas 17+1
 Membros da UE e dos 17+1

Fonte: TCE, com base em informações da Comissão; mapa de fundo proveniente dos contribuidores
para o ©OpenStreetMap, licenciado nos termos da licença Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

59 O quadro de cooperação 17+1 inclui 12 Estados-Membros, que colaboram

bilateralmente com a China neste contexto 49, criando um risco para a coesão da ação
da UE. Além disso, o quadro 17+1 pode prejudicar a execução das políticas da UE nos
Balcãs Ocidentais, uma vez que cinco dos países que o integram são Estados dos
Balcãs Ocidentais com estatuto de países candidatos ou potencialmente candidatos.

49

Conselho Europeu para as Relações Externas (CERE), "China’s Investment in influence: the
future of 16+1 cooperation", dezembro de 2016.

49

60 A base de dados do Eurostat mostra que os países 17+1 não atraíram níveis

elevados de IDE chinês (ver figura 11) e que os investimentos se concentraram em
cinco Estados-Membros (República Checa, Grécia, Hungria, Lituânia e Polónia).
Dos 17+1, a República Checa foi o país que recebeu mais investimento da China, num
montante declarado de 686 milhões de euros em stocks, ou seja, 0,3% do stock de IDE
total da China na UE.

Figura 11 – IDE chineses (stocks) nos PECO no final de 2017
IDE chinês nos 17+1, mil milhões de euros
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Fonte: Estatísticas do Eurostat sobre IDE.

61 As relações entre os Estados-Membros e a China, bem como a sua cooperação

em determinados domínios, são formalizadas por memorandos de entendimento, que
expressam uma intenção comum de ação conjunta sem qualquer compromisso
jurídico. Até ao momento, 15 Estados-Membros celebraram memorandos de
entendimento com a China sobre investimentos e projetos relacionados com a OBOR
(ver quadro 6).
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Quadro 6 – Memorandos de entendimento relacionados com a OBOR
celebrados entre Estados-Membros e a China
Estado-Membro da UE

Ano de celebração do memorando de
entendimento relacionado com a OBOR

Bulgária

2015

República Checa

2015

Hungria

2015

Polónia

2015

Roménia

2015

Eslováquia

2015

Letónia

2016

Croácia

2017

Estónia

2017

Grécia

2017

Lituânia

2017

Eslovénia

2017

Malta

2018

Itália

2019

Luxemburgo

2019

Fonte: TCE, com base em informações publicamente disponíveis.

62 Os Estados-Membros celebraram ainda memorandos de entendimento relativos

a um vasto conjunto de matérias, desde a cooperação nuclear (empresa francesa New
Areva e China National Nuclear Corporation, em 2018) 50 à criação de uma "relação de
geminação de aeroportos" (China-Finlândia, em 2016) 51.

50

World Nuclear News, "France and China to enhance nuclear energy cooperation", World
Nuclear News, 10 de janeiro de 2018.

51

Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, "Joint Action Plan between China and
Finland on Promoting the Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019-2023",
UMFI, abril de 2017, p. 27.

51

63 Conforme estabelecido numa decisão do Conselho52, os Estados-Membros são
obrigados a informar a Comissão dos acordos relativos à cooperação económica e
industrial com países terceiros, a fim de assegurar a coerência entre as políticas
comerciais nacionais e da UE. A Comissão afirma que não foi informada sobre
qualquer memorando de entendimento deste tipo celebrado pelos
Estados-Membros até à data da análise do Tribunal.

64 Um tratado bilateral de investimento é um acordo entre dois países para a

promoção e proteção de investimentos realizados por investidores de um dos países
no território do outro. Todos os Estados-Membros exceto a Irlanda celebraram
tratados bilaterais de investimento com a China. A maior parte foi assinada antes
de 2000, sendo o mais antigo em vigor o celebrado entre a Suécia e a China em 1982 53.
A UE pretende substituir estes tratados por um único acordo global de investimento
entre a União e a China (ver caixa 7).

65 Ao abrigo do regime comum recentemente adotado pela UE para a análise dos

IDE por razões de segurança e de ordem pública 54, os Estados-Membros aplicam os
seus próprios mecanismos de análise nacionais 55. Estes mecanismos variam
consideravelmente em termos de âmbito de aplicação (exame do IDE intra-UE ou
extra-UE, diferentes limiares de análise, setores abrangidos além da defesa) e de
conceção (autorização prévia ou análise ex post do IDE)56. À data de dezembro
de 2019, 14 Estados-Membros tinham instituído um mecanismo de análise do IDE,
designadamente: Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Letónia, Lituânia,
Hungria, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia e Finlândia.

52

Decisão 74/393/CEE do Conselho, de 22 de julho de 1974, que institui um procedimento de
consulta para os acordos de cooperação entre os Estados-membros e países terceiros.

53

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, "International
Investment Agreements Navigator (China)", Investment Policy Hub, 2019.

54

Regulamento (UE) 2019/452 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março
de 2019, que estabelece um regime de análise dos investimentos diretos estrangeiros na
União. Foi adotado em 19 de março de 2019, mas é aplicável a partir de 11 de outubro
de 2020.

55

"List of screening mechanisms notified by Member States", análise dos investimentos
diretos estrangeiros, arquivo de notícias da Comissão Europeia, 10 de abril de 2019.

56

"EU framework for FDI screening", documento informativo do Serviço de Estudos do
Parlamento Europeu, janeiro de 2018.
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66 Vários Estados-Membros publicaram documentos de orientação sobre as suas
relações com a China, por exemplo:
o

a comunicação do Governo sueco "Approach to matters relating to China"
(setembro de 2019);

o

o documento " The Netherlands and China: a new balance" (maio de 2019);

o

o plano de ação conjunta entre a China e a Finlândia para promover um novo tipo
de parceria de cooperação orientada para o futuro em 2019-2023 (janeiro
de 2019);

o

o programa de trabalho conjunto China-Dinamarca (2017-2020) (maio de 2017).

67 A resposta à maior parte dos desafios criados pela estratégia de investimento da

China insere-se em competências exercidas tanto pelas instituições da UE como pelos
Estados-Membros (ver pontos 33 e 34). Diferentes fontes indicam que muitas vezes os
Estados-Membros interagem de forma bilateral com a China de acordo com os seus
interesses nacionais e nem sempre informam ou se coordenam com a Comissão
conforme necessário 57. Consequentemente, é difícil que as instituições da UE e os
Estados-Membros tenham uma resposta coordenada.

57

Por exemplo, documento informativo do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu
(2019), "State of play of EU-China relations" para o Parlamento Europeu, e Poggetti, L.,
"Europe’s search for a China strategy", Mercator Institute for China Studies – MERICS,
7 de junho de 2019.
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6. Observações finais e desafios
68 A presente secção contém observações finais sobre a análise realizada pelo

Tribunal. Além disso, salienta alguns desafios relativos à gestão da resposta da UE à
estratégia de investimento estatal da China que foram observados durante o trabalho
de análise. O Tribunal debateu estes desafios com os serviços da Comissão e o SEAE e,
sempre que necessário, incluiu referências aos seus pontos de vista.

69 Desde a década de 1980, a China tem vindo a aplicar uma "estratégia de

investimento estatal" que lhe permita ter uma economia forte baseada nas
exportações. Dois dos principais pilares desta estratégia a longo prazo são a OBOR,
lançada em 2013, e a estratégia industrial Made in China 2025, lançada em 2015. A
OBOR é a estratégia de investimento chinesa mais significativa para o crescimento
económico, visando aumentar a influência da China no estrangeiro, incluindo na UE. A
definição da dimensão e do âmbito desta iniciativa não é consensual entre os
especialistas. A OBOR é uma iniciativa complexa e em constante evolução, sendo por
isso um "alvo em movimento" para os responsáveis políticos da UE.

70 A UE está empenhada em assegurar condições de concorrência equitativas e

reciprocidade entre a UE e a China. No entanto, as empresas detidas pelo Estado
fazem parte da estratégia de investimento da China e beneficiam de financiamento
público deste país. Ao abrigo das regras da UE, estes subsídios, se fossem concedidos
por um Estado-Membro, seriam tratados como auxílios estatais. Esta diferença de
tratamento pode distorcer a concorrência no mercado interno da União. Acresce que,
em termos de investimento estrangeiro, a China é menos aberta do que a UE.

71 Não é possível apresentar uma visão de conjunto precisa dos investimentos

chineses na UE associados à estratégia de investimento da China (ou seja, à OBOR e à
Made in China 2025), devido à escassez de informações públicas disponíveis. Por
conseguinte, o Tribunal utilizou dados publicamente disponíveis sobre o investimento
estrangeiro global da China na UE para apresentar uma análise a um nível mais
elevado. A análise destes dados realizada pelo Tribunal indica que o investimento da
China na UE aumentou, mas permanece relativamente baixo, tendo passado de
0,3% dos IDE em 1995 para 3% em 2018. A análise mostra também que os
investimentos chineses na UE entre 2000 e 2019 incluem setores de importância
estratégica e que mais de metade dos investimentos chineses na UE durante este
período foi realizada por empresas detidas pelo Estado. Contudo, foi difícil obter
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dados completos e atempados e, por conseguinte, traçar uma panorâmica dos
investimentos.
Desafio futuro 1:
Como disponibilizar dados e estatísticas mais completos e atempados sobre os
investimentos que fazem parte da estratégia de investimento da China na UE, a fim
de sustentar melhor a elaboração de políticas da União sobre a China.

72 Ao conceber, definir e aplicar os documentos estratégicos que abordam as

relações UE-China, os serviços da Comissão e o SEAE identificam e avaliam os riscos e
oportunidades pertinentes. No entanto, o Tribunal não encontrou uma análise
formalizada exaustiva dos riscos e oportunidades para a UE colocados pela estratégia
de investimento da China. O Tribunal realizou, no âmbito da análise, um exercício para
compilar a sua própria lista de 18 riscos e 13 oportunidades desta estratégia.
Desafio futuro 2:
Como realizar uma análise formalizada, exaustiva e atualizada dos riscos e
oportunidades para a UE, a fim de contribuir para a resposta a toda a gama de
desafios colocados pela estratégia de investimento chinesa. Esta análise exigirá a
recolha e acompanhamento sistemáticos dos dados e informações necessários para
determinar a probabilidade de materialização de tais riscos e oportunidades e o seu
potencial impacto.

73 Tanto a UE como os Estados-Membros exercem competências em domínios de

intervenção relacionados com a resposta da União à estratégia de investimento da
China. Nos casos em que uma abordagem concertada da UE poderia constituir uma
vantagem, o facto de as competências serem exercidas tanto pela União como pelos
Estados-Membros significa que existem múltiplos decisores políticos (por exemplo, as
instituições da UE e os governos nacionais), possivelmente com opiniões e abordagens
divergentes. Esta situação pode dificultar uma resposta atempada e coordenada aos
desafios enfrentados pelo conjunto da UE.
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74 As medidas das políticas para a estratégia UE-China são propostas em

"comunicações" publicadas conjuntamente pela Comissão e pelo Alto Representante
da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. São aplicadas ou por
atos jurídicos internos da UE (regulamentos ou diretivas), que têm de ser adotados
pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, ou por posições de política externa
tomadas pelo Conselho. A desvantagem deste processo de decisão por consenso é o
risco de a UE não reagir atempadamente aos desafios que lhe são colocados.

75 Os serviços da Comissão e o SEAE publicaram três principais documentos

estratégicos relativos às relações UE-China, que contêm a resposta da União à
estratégia de investimento chinesa: a estratégia da UE em relação à China, de 2016; a
Estratégia para Interligar a Europa e a Ásia, de 2018; e a perspetiva estratégica
UE-China, de 2019. Embora o documento estratégico de 2018 não incida
especificamente sobre a China, trata da estratégia de conectividade sustentável entre
a Europa e a Ásia e, por conseguinte, a China. A análise do Tribunal demonstrou que os
serviços da Comissão e o SEAE estão a cobrir a grande maioria destes riscos através das
suas diversas iniciativas e medidas políticas, com exceção de três riscos:
o

o risco de falta de coordenação entre os programas de infraestruturas da UE e
da China, podendo gerar lacunas em infraestruturas de conectividade ou projetos
de investimento que concorrem com outros ou os duplicam. Os serviços da
Comissão e o SEAE não consideram que este risco seja pertinente devido à
realidade política;

o

o risco de a economia da UE sofrer o impacto de choques adversos nas suas
cadeias de abastecimento com importantes fornecedores chineses;

o

o risco de a saúde pública sofrer o impacto de uma maior interligação num
mundo globalizado (designadamente as rotas de transporte chinesas ao longo da
OBOR), acelerando a transmissão de doenças.
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Desafio futuro 3:
Como melhorar a execução das 74 ações estabelecidas na estratégia UE-China, em
especial as que promovem a reciprocidade e evitam os efeitos de distorção no
mercado interno da UE, e como dar resposta aos seguintes riscos: a geração de
lacunas em infraestruturas de conectividade ou projetos de investimento que
concorrem com outros ou os duplicam, choques nas cadeias de abastecimento e
transmissão de doenças.

76 A estratégia UE-China foi aplicada sem qualquer avaliação prévia do

financiamento da UE necessário para executar as ações conexas e sem que tenha sido
reservado qualquer financiamento da União. A análise do Tribunal mostra que, apesar
de existirem despesas neste âmbito, é difícil ter uma visão de conjunto dos fundos da
UE despendidos ou dos diversos instrumentos financeiros envolvidos. Além disso,
houve financiamento da UE a projetos inseridos na estratégia de investimento da
China na Europa, o que pode pôr em causa a atual estratégia UE-China.
Desafio futuro 4:
Como permitir que os decisores políticos da UE definam e acompanhem melhor a
estratégia UE-China, realizando uma avaliação prévia do financiamento da União
necessário para executar as ações que fazem avançar a estratégia, reservando esse
financiamento e elaborando uma síntese das despesas conexas.

77 A forma como foram definidas as 74 ações dificulta o acompanhamento dos

progressos na sua execução. A definição de objetivos mais claros, nomeadamente
saber, em cada ação, o que deve ser alcançado, por quem e até quando, a par da
medição dos progressos na sua concretização, facilitaria o acompanhamento da
execução das ações.

78 Segundo os serviços da Comissão e o SEAE, o acompanhamento destas ações é

realizado regularmente pelas direções-gerais pertinentes. O Tribunal apenas
encontrou documentação comprovativa deste acompanhamento para as dez ações
incluídas na perspetiva estratégica UE-China de 2019. Além disso, não existe uma
comunicação de informações específica sobre os três principais documentos
estratégicos nem uma avaliação específica das três estratégias delineadas.
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79 Com esta abordagem ao acompanhamento, à comunicação de informações e à

avaliação das referidas ações, é difícil determinar se os riscos estão a ser
suficientemente atenuados ou as oportunidades plenamente aproveitadas no que
respeita aos desafios criados pela estratégia de investimento chinesa.
Desafio futuro 5:

Como determinar se é dada resposta aos desafios criados pela estratégia de
investimento chinesa, reforçando os mecanismos de medição do desempenho,
acompanhamento, comunicação de informações e avaliação relativos à estratégia
UE-China.

80 A resposta da UE à estratégia de investimento da China consiste não apenas nas

iniciativas empreendidas pelas instituições da União, mas também nas ações isoladas
dos Estados-Membros relativamente a este país. A resposta isolada dos
Estados-Membros à estratégia de investimento da China é visível em quatro matérias:
o

memorandos de entendimento;

o

tratados bilaterais de investimento;

o

análise do IDE a nível nacional;

o

documentos de orientação dos Estados-Membros sobre a China.

81 Além disso, a China criou um quadro para a cooperação com o grupo dos

17 PECO (geralmente designado "17+1"), dos quais 12 são Estados-Membros da UE e
cinco são países candidatos ou potencialmente candidatos situados nos Balcãs
Ocidentais. Uma vez que estes países colaboram bilateralmente com a China no
referido contexto, o quadro de cooperação 17+1 pode prejudicar a eficaz aplicação da
estratégia de adesão à UE dos países dos Balcãs Ocidentais.

82 Diferentes fontes indicam que muitas vezes os Estados-Membros interagem de

forma bilateral com a China de acordo com os seus interesses nacionais e nem sempre
informam ou se coordenam com a Comissão conforme necessário. Por exemplo,
embora 15 Estados-Membros tenham celebrado memorandos de entendimento com a
China sobre a OBOR, a Comissão não foi informada sobre qualquer um deles até à data
da análise do Tribunal. Consequentemente, é difícil que a UE e os Estados-Membros
tenham uma resposta coordenada. Esta abordagem não promove o poder económico
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da União agindo coletivamente na sua interação com a China, por oposição a uma ação
individual dos Estados-Membros.

83 A perspetiva estratégica UE-China de 2019 marcou uma mudança de tom nas

relações UE-China, sendo este país designado simultaneamente por parceiro e
adversário sistémico. Uma resposta eficaz a esta mudança geopolítica exigirá que os
Estados-Membros atuem, juntamente com as instituições da UE, enquanto União.
Desafio futuro 6:
Como coordenar melhor a resposta das instituições da UE e dos Estados-Membros,
promovendo o intercâmbio de informações entre estas duas partes no âmbito da
cooperação UE-China.
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Anexo II – Definição, objetivos, investimento e financiamento
da OBOR
Definição
A OBOR é um pilar da estratégia de expansão mundial que apoia, por conseguinte, a
estratégia Made in China 2025. Visa impulsionar a conectividade em cinco domínios
diferentes: políticas, infraestruturas, comércio, moeda e pessoas. As infraestruturas de
conectividade são as mais prioritárias, centrando-se nos transportes, na energia e nas
tecnologias da informação.
O investimento em projetos de infraestruturas reforça a conectividade entre
diferentes províncias, países e regiões e, em última análise, facilita as trocas
comerciais. Os beneficiários são maioritariamente economias com baixos rendimentos,
que têm maior potencial para crescer rapidamente e tornar-se novos destinos tanto
para os investimentos como para as exportações da China.
O principal pressuposto da OBOR é o facto de melhores infraestruturas comerciais
diminuírem os custos de transporte, produzindo um efeito positivo no comércio
internacional. Um estudo indica que uma possível redução destes custos em 50%
aumentaria as trocas comerciais até 3% e 6% na Ásia e na Europa, respetivamente 58.

Objetivos
o

Permitir que a China aproveite o seu excesso de capacidade de produção e invista
as suas reservas cambiais nos projetos relacionados com a conectividade.

o

Facilitar a internacionalização do iuane renminbi, tornando-o mais competitivo
face às outras moedas mundiais.

o

Reforçar a garantia de aprovisionamento energético da China, através da
diversificação dos seus fornecedores de energia.

o

Atualizar a indústria chinesa, utilizando tecnologia de ponta transferida dos países
que recebem investimentos chineses e, ao mesmo tempo, exportar as normas
chinesas. A OBOR visa, através do aumento das exportações, incentivar a

58

Garcia-Herrero, Al. e Xu, J., "China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade
Gains?", Bruegel Working Paper, nº 5, 2016, p. 7.
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aceitação das normas chinesas 59. Um exemplo destas consiste nos telemóveis
fabricados pela Huawei, uma empresa líder em tecnologia 5G.
o

Apoiar a China no reforço do seu poderio político e estratégico, procurando
simultaneamente manter relações pacíficas e amigáveis com os seus vizinhos.

Investimento e financiamento
A OBOR é financiada sobretudo pelo Estado chinês. Calcula-se que, até ao final
de 2018, este financiamento tenha sido superior a 750 mil milhões de dólares dos
Estados Unidos, com origem em várias fontes (ver figura 12). Estes instrumentos são,
na maioria, detidos ou financiados pelo Estado. As fontes referidas concedem
empréstimos em condições preferenciais, que constituem uma das partes de maior
risco da OBOR, já que o financiamento se destina a países com notações de dívida
soberana mais baixas. Podem, portanto, ocorrer casos em que as infraestruturas
construídas no âmbito do investimento, e que têm por vezes importância nacional ou
estratégica, sejam entregues aos credores chineses em caso de incumprimento,
nomeadamente nos países emergentes ou em desenvolvimento.
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Cai, P., "Understanding China’s Belt and Road Initiative", Lowy Institute for International
Policy, março de 2017, p. 9.
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Figura 12 – Fontes de financiamento que apoiam projetos da OBOR
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Fonte: He, A., "The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s
Ever-expanding Strategy", CIGI Papers, nº 225, Centre for International Governance Innovation,
setembro de 2019.

A maior parte dos empréstimos é executada pelas empresas detidas pelo Estado. Com
este método de execução, não é necessário assumir a propriedade da infraestrutura,
sendo mais eficaz e eficiente manter a gestão e as operações existentes das empresas
no estrangeiro. Por conseguinte, os investimentos chineses no âmbito da OBOR são
realizados principalmente através de fusões e aquisições de empresas e não de
investimentos de raiz.
Alguns estudos apresentam estimativas de aumento das trocas comerciais globais
(entre 2,8% e 9,7% para as economias no corredor da OBOR) 60, dos investimentos
estrangeiros (4,97% nos IDE totais nas economias do corredor da OBOR) 61 e do
crescimento do PIB mundial (entre 0,7% e 2,9%) 62.

60

Banco Mundial, "Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors",
relatório principal (em inglês), Grupo do Banco Mundial, Washington DC 2019, p. 5.

61

Ibid., p. 55.

62

Ibid., p. 5.
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Anexo III – Limitações das estatísticas do IDE
As estatísticas do IDE compiladas pelo Eurostat têm as limitações que em seguida se
enunciam.
1)

Não incluem os investimentos estrangeiros em que o investidor detém menos de
10% dos direitos de voto numa empresa. Estes são classificados como
investimentos em carteira e não é possível identificar a residência (ou a
nacionalidade) dos investidores.

2)

Os dados não mostram outras formas de influência exercida sobre a gestão e as
operações das empresas, como a representação no conselho de administração ou
no processo de elaboração de políticas, outras razões contratuais ou a
disponibilização de tecnologia essencial.

3)

O recurso a entidades de finalidade especial não revela a origem do proprietário
efetivo nem indica se existem assimetrias nas declarações de fluxos de entrada e
saída de investimento. A DG TRADE comunicou que, em 2016, a nível agregado,
64% das entradas de IDE foram canalizadas através de entidades de finalidade
especial e que tal suscita levanta várias questões ao utilizar as estatísticas do IDE
para fazer o acompanhamento dos investimentos estrangeiros.

4)

A DG TRADE salientou ainda que, ao utilizar IDE bilaterais para analisar a
qualidade dos dados relativos aos investimentos estrangeiros, existem as
declarações nacionais da UE sobre os ativos internos detidos por estrangeiros e as
declarações dos países terceiros sobre os ativos detidos na União, as quais
geralmente não coincidem 63.

O Eurostat disponibiliza uma plataforma para o intercâmbio de dados empresariais
confidenciais entre os Estados-Membros da UE, a fim de melhorar a qualidade das
estatísticas do IDE. Em colaboração com o Banco Central Europeu (BCE), o Eurostat
também organiza reuniões trimestrais em que participam os Estados-Membros com
assimetrias bilaterais significativas, com a finalidade de melhorar os dados.
O Eurostat está a estudar possibilidades de desenvolver dados do IDE que apresentem
o país de residência do investidor efetivo, bem como o país de residência da empresa
que beneficia em última instância de um investimento (país de acolhimento efetivo).

63

Documento de trabalho dos serviços da Comissão, SWD(2019) 108 final, nota de
rodapé 29 e p. 68 e 71.
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Anexo IV – Síntese dos investimentos chineses na UE: IDE
(stocks)
Figura 13 – IDE chinês (stocks) na UE segundo os dados do Eurostat
Eurostat - IDE chineses (stocks) na UE
milhões de euros no final de 2018
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Nota: Os valores incluem Hong Kong.
Fonte: Base de dados do Eurostat; os últimos dados disponíveis dizem respeito ao final de 2018.
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Anexo V – Síntese dos investimentos chineses na UE:
participação estrangeira
Figura 14 – Ativos de empresas na UE controladas por investidores
chineses segundo a base de dados Comissão-JRC sobre participação
estrangeira
Base de dados Comissão-JRC sobre participação estrangeira
milhões de euros no final de 2017
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Nota 1: "Outros 20 países da UE": Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Estónia, Grécia,
Espanha, Croácia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia,
Eslovénia, Eslováquia, Finlândia e Suécia.
Nota 2: A figura 14 ilustra o total dos ativos das empresas da UE controladas por investidores chineses,
que podem ser diferentes das participações detidas por investidores chineses (medidas pela
percentagem de ações detidas multiplicada pelo total dos ativos). Tal como descrito pela DG TRADE, o
controlo de uma empresa é definido como a posse de, pelo menos, 50,01% das suas ações, pelo que
"controlo" não implica a detenção de 100% do capital. Estes dados são compilados recorrendo a contas
não consolidadas e consolidadas das empresas (em função da disponibilidade de dados). Para
informações adicionais, consultar Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N. e Rancan M., Foreign
Investment in the EU – The FOWN dataset, EUR 29885 EN, Serviço das Publicações da União Europeia.
Fonte: Base de dados Comissão-JRC sobre participação estrangeira; os últimos dados disponíveis dizem
respeito ao final de 2017.
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Anexo VI – Compilação elaborada pelo TCE dos riscos e oportunidades da estratégia de investimento da
China para a UE
RISCOS
Número R
+
Tipo de risco
R.1
Político

R.2
Político

R.3
Político

R.4
Político

R.5
Económico

Breve descrição dos riscos externos

Risco de os investimentos chineses realizados na UE
relativamente a ativos sensíveis/estratégicos afetarem a
segurança e a ordem pública

Dados e informações necessários para
captar/avaliar o risco

Dados e informações sobre os ativos
sensíveis/estratégicos dos Estados-Membros

Risco de a celebração de memorandos de entendimento
pelos Estados-Membros com a China para cooperação
na iniciativa "Uma Cintura, Uma Rota" (OBOR) contribuir
para pôr em causa a unidade da UE
Risco de os projetos da iniciativa "Uma Cintura, Uma
Rota" (OBOR) contribuírem para enfraquecer a
participação/controlo dos Estados-Membros quanto às
infraestruturas críticas de importância nacional ou
estratégica, com possíveis implicações geopolíticas nos
laços económicos da UE com outros países parceiros
Risco de os investimentos chineses ampliarem
infraestruturas de conectividade transfronteiras que são
aproveitadas por redes de criminalidade
organizada/tráfico transnacionais

Ver R.1 e R.2, bem como os dados e as informações
sobre a participação do investimento em
infraestruturas de importância crítica

Risco de falta de reciprocidade e vantagem económica
desleal das empresas chinesas face às empresas da UE
devido a condições de concorrência desiguais e/ou à
inobservância das regras da OMC

Estudos sobre a vantagem económica das empresas
chinesas (em comparação com as empresas da UE)
em termos da concorrência na União e nos
mercados internacionais

Dados e informações sobre os memorandos de
entendimento relativos à OBOR celebrados pelos
Estados-Membros com a China

Estudos sobre a eficácia, segurança e criminalidade
relacionadas com os mecanismos de conectividade

Exemplos de fontes utilizadas para compilar os riscos
Minghao, Z., "The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations", The
International Spectator, p. 114, outubro de 2016;
Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?",
Energy Policy, p. 647, fevereiro de 2017
Casarini, N., "When All Roads Lead to Beijing.
Assessing China’s New Silk Road and its Implications
for Europe", The International Spectator, p. 105,
novembro de 2016
Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?",
Energy Policy, p. 646-647, fevereiro de 2017
Global Initiative Against Transnational Organized
Crime, "Dialogue on Organized Crime and
Development – Conference Report", p. 2-3, fevereiro
de 2019
Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento
Europeu, "Research for TRAN Committee: The new Silk
Route – opportunities and challenges for EU
transport", p. 71 e 79, janeiro de 2018; Conrad, B. e
Kostka, G., "Chinese investments in Europe's energy
sector: Risks and opportunities?", Energy Policy,
p. 646, fevereiro de 2017
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Número R
+
Tipo de risco

Breve descrição dos riscos externos

Dados e informações necessários para
captar/avaliar o risco

Exemplos de fontes utilizadas para compilar os riscos

R.6
Económico

Falta de coordenação entre os programas de
infraestruturas da UE e da China, podendo gerar lacunas
em infraestruturas de conectividade ou projetos de
investimento que concorrem com outros ou os duplicam

Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento
Europeu, "Research for TRAN Committee: The new Silk
Route – opportunities and challenges for EU
transport", p. 64-72 e 84-85, janeiro de 2018

R.7
Económico

Risco de os investimentos ou empréstimos chineses na
UE resultarem em insolvência, devido a financiamento
concedido por bancos detidos pelo Estado chinês a
projetos mal concebidos ou a empresas detidas pelo
Estado chinês que financiam situações de
sobre-endividamento na União e em países em
desenvolvimento; se as fontes de financiamento
chinesas assumirem o controlo de projetos inicialmente
negociados com instituições de crédito internacionais ou
da UE (que tinham oferecido condições mais favoráveis),
podem ocorrer casos em que infraestruturas de
importância nacional ou estratégica sejam cedidas aos
credores chineses em caso de incumprimento

Dados e informações, ou estudos, sobre a
coordenação, as sobreposições e as sinergias entre
a OBOR e os programas da UE no domínio da
conectividade, por exemplo a utilização de
infraestruturas de transportes nos corredores da
União por utilizador chineses

Dados e informações, ou estudos, sobre o insucesso
de projetos e/ou empresas financiadas por
investimentos chineses na UE e/ou em países em
desenvolvimento

OCDE, " China's Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape", p. 21 e 29,
OECD Business and Finance Outlook 2018

R.8
Económico

Risco de a competitividade da UE a longo prazo e a
dinâmica de inovação mundial impulsionada pela
concorrência se deteriorarem devido à transferência
forçada de tecnologia para a China através de
investimento estrangeiro

Dados e informações, ou estudos, sobre a
transferência de tecnologia da UE para a China

R.9
Económico

Risco de importação para a UE de bens provenientes da
China com preço inferior ao custo de produção

Dados e informações sobre o défice comercial da
UE face à China

R.10
Económico

Impacto na economia da UE originado por choques
adversos nas suas cadeias de abastecimento com
importantes fornecedores chineses

Dados sobre a dependência da UE em relação a
fornecedores chineses e a sua capacidade de os
substituir em cadeias de abastecimento fora da
União, incluindo estudos do BCE

Minghao, Z., "The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations", The
International Spectator, p. 114, outubro de 2016;
Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?",
Energy Policy, p. 646, fevereiro de 2017
Casarini, N., "Is Europe to benefit from China's Belt
and Road Initiative?", p. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), outubro de 2015
Boletim Económico do BCE, "Transmission of output
shocks – the role of cross-border production chains",
p. 10-11, nº 2 / 2016
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Número R
+
Tipo de risco
R.11
Social

R.12
Tecnológico

R.13
Tecnológico

R.14
Jurídico

R.15
Jurídico

R.16
Jurídico

Breve descrição dos riscos externos

Dados e informações necessários para
captar/avaliar o risco

Exemplos de fontes utilizadas para compilar os riscos

Desrespeito dos direitos laborais/sociais dos
trabalhadores pelas empresas chinesas envolvidas em
investimentos estrangeiros fora da UE

Estudos sobre as legislações e o seu cumprimento
no que respeita aos direitos e benefícios sociais dos
trabalhadores locais em investimentos estrangeiros
realizados fora da UE por empresas chinesas

Minghao, Z., "The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations", The
International Spectator, p. 115, outubro de 2016

Risco de a OBOR não cumprir suficientemente as regras
e normas da UE em matéria de segurança dos dados,
deixando a União vulnerável a ciberataques
(cibercriminalidade ou espionagem)
Risco de o investimento chinês não respeitar as normas
da UE/internacionais (nomeadamente aplicando normas
nacionais "inferiores" ou "mundiais predefinidas"), por
exemplo no que respeita à construção de ligações de
transportes transfronteiras; esta abordagem
insustentável pode resultar na perda de efeitos positivos
das normas da UE em domínios como o comércio e a
inovação
Risco de os investimentos chineses não cumprirem os
regulamentos sobre branqueamento de capitais e
outros regulamentos financeiros da UE, com ausência de
informações sobre o investidor efetivo
Risco de grandes projetos de infraestruturas na UE
liderados pela China serem adjudicados indevidamente
a proponentes chineses por estes apresentarem
propostas artificialmente baixas (ou suportadas por
financiamento do Estado)
Risco de as importações de bens chineses na UE serem
afetadas por fraudes aos direitos aduaneiros e ao IVA,
com impacto no cálculo dos recursos próprios

Estudos sobre o cumprimento das regras da UE em
matéria de segurança dos dados e sobre
ciberataques (ou cibercriminalidade ou
espionagem) em geral

Hanemann, T., Huotari, M. e Kratz, A., "Chinese FDI in
Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening
Policies", p. 20, MERICS e Rhodium Group (RHG),
março de 2019; Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese
investments in Europe's energy sector: Risks and
opportunities?", Energy Policy, p. 647, fevereiro
de 2017

Estudos sobre a aplicação das normas da
UE/internacionais e as discrepâncias entre estas e
as normas internas da China/"mundiais
predefinidas" nas ligações de transportes

OCDE, " China's Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape", p. 27,
OECD Business and Finance Outlook 2018

Dados e informações, ou estudos, sobre o
cumprimento pelos investimentos chineses dos
regulamentos sobre branqueamento de capitais e
outros regulamentos financeiros da UE

Hanemann, T., Huotari, M. e Kratz, A., "Chinese FDI in
Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening
Policies", p. 20, MERICS e Rhodium Group (RHG),
março de 2019

Dados e informações, ou estudos, sobre a
corrupção na adjudicação de projetos de
infraestruturas (na UE) e, quando se justifique, por
empresas chinesas

Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?",
Energy Policy, p. 646-647, fevereiro de 2017

Dados e informações, ou estudos, sobre a evasão a
direitos aduaneiros e ao IVA por importações para a
UE provenientes da China com impacto no cálculo
dos recursos próprios

Relatórios Anuais do TCE relativos a 2016-2018
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Número R
+
Tipo de risco

R.17
Ambiental

R.18
Ambiental

Breve descrição dos riscos externos
Risco de as empresas chinesas não cumprirem as
normas regulamentares da UE ou internacionais
(designadamente os requisitos ambientais) ao
concorrerem a contratos públicos na União ou em
países candidatos à adesão (por exemplo, o impacto de
projetos de investimento chineses no Pacto Ecológico
Europeu)
Impacto na saúde pública de uma maior interligação
num mundo globalizado (designadamente as rotas de
transporte chinesas ao longo da OBOR), acelerando a
transmissão de doenças

Dados e informações necessários para
captar/avaliar o risco

Exemplos de fontes utilizadas para compilar os riscos

Estudos sobre o cumprimento das normas
regulamentares da UE ou internacionais
(designadamente os requisitos ambientais e os
regulamentos em matéria de contratos públicos)

"Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of
Transport Corridors", Grupo do Banco Mundial,
p. 111-112

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS)
sobre emergências de saúde pública de âmbito
internacional (ESPAI)

Tatem, A. J.; Rogers, D. J.; Hay, S. I., "Global Transport
Networks and Infectious Disease Spread", Advances in
Parasitology, Elsevier Public Health Emergency
Collection, vol. 62, 2006
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OPORTUNIDADES
Número O
+
Tipo de
oportunidade
O.1
Política

O.2
Política

O.3
Económica

O.4
Económica

O.5
Económica
O.6
Económica
O.7
Económica

Breve descrição das oportunidades externas
Oportunidade de os investimentos chineses na UE
alimentarem interesses comuns, criando uma base
sólida para a relação bilateral UE-China e para uma
parceria a longo prazo
Oportunidade de os investimentos e atividades da
China contribuírem para a paz e a segurança
(incluindo a saúde pública a nível mundial) nos
países vizinhos da UE e nos países em
desenvolvimento
Oportunidade para a UE, criada pela cooperação
com a China (nomeadamente em bancos de
desenvolvimento multilaterais internacionais), de
aumentar as capacidades de empréstimo a nível
internacional, em vários setores, e facilitar o
crescimento económico dos Estados-Membros
Oportunidade criada pelos investimentos chineses
nos países vizinhos da UE e nos países em
desenvolvimento de contribuir para os objetivos
conexos da União, nomeadamente melhorando o
seu crescimento económico
Oportunidade de a UE permitir que o euro se torne
uma moeda mais forte devido à conversão de uma
percentagem significativa de reservas cambiais da
China em euros
Oportunidade de a OBOR expandir as trocas
comerciais, melhorando a conectividade e
reduzindo os custos do comércio na UE e noutros
países
Oportunidade criada pela OBOR para o reforço do
transporte ferroviário (comercial) na UE enquanto
alternativa ao transporte marítimo e aéreo

Dados e informações necessários para
captar/avaliar a oportunidade

Exemplos de fontes utilizadas para compilar as
oportunidades

Estudos sobre o impacto dos investimentos
chineses na criação de uma base sólida para a
relação bilateral UE-China e para uma parceria a
longo prazo

Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?",
Energy Policy, p. 646, fevereiro de 2017

Estudos sobre o impacto dos investimentos
chineses na estabilidade dos países vizinhos da UE e
dos países em desenvolvimento

Casarini, N., "Is Europe to benefit from China's Belt
and Road Initiative?", p. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), outubro de 2015

Estudos sobre a capacidade de empréstimo
internacional transetorial e os impactos dos
investimentos chineses na criação de fontes de
financiamento (incluindo bancos internacionais) e
no crescimento económico dos Estados-Membros

Kamal, R. e Gallagher, K., "China Goes Global With
Development Banks", Bretton Woods Project, abril
de 2016

Estudos sobre o impacto dos investimentos
chineses nos objetivos da UE nos países vizinhos e
nos países em desenvolvimento, em especial pela
melhoria do seu crescimento económico

Contributo da Comissão Europeia e da AR/VP para o
Conselho Europeu, "UE-China – Uma perspetiva
estratégica", p. 4, JOIN(2019) 5 final, 12 de março
de 2019.

Estudos sobre o impacto dos investimentos
chineses na reapreciação/depreciação do euro

Casarini, N., "Is Europe to benefit from China's Belt
and Road Initiative?", p. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), outubro de 2015

Estudos sobre o impacto dos investimentos
chineses nos custos do comércio e na balança
comercial da UE e de outros países

"Belt and Road Economics: Opportunities and Risks
of Transport Corridors", p. 5, Grupo do Banco
Mundial.

Estudos sobre o impacto do reforço, resultante da
OBOR, do transporte ferroviário (comercial) na UE
enquanto alternativa ao transporte marítimo e
aéreo

Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento
Europeu, "Research for TRAN Committee: The new
Silk Route – opportunities and challenges for EU
transport", p. 65-66, janeiro de 2018
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Número O
+
Tipo de
oportunidade

Breve descrição das oportunidades externas

Dados e informações necessários para
captar/avaliar a oportunidade

O.8
Económica

Oportunidade criada pela OBOR de reequilibrar os
fluxos de mercadorias com origem/destino na UE

Estudos sobre o impacto da OBOR nos fluxos de
mercadorias com origem/destino na UE

O.9
Económica

Oportunidade criada pela OBOR de incentivar a
simplificação dos regimes aduaneiros com vista a
melhorar a conectividade

Estudos sobre o impacto da OBOR no incentivo à
melhoria e à simplificação dos regimes aduaneiros

O.10
Económica

Oportunidade de as empresas da UE construírem
caminhos-de-ferro, estradas e infraestruturas na
Ásia Central com possível partilha de competências
técnicas entre a União e a China

Estudos sobre o impacto dos investimentos
chineses nas infraestruturas de conectividade dos
transportes na Ásia Central e na partilha de
competências técnicas entre a UE e a China

O.11
Económica

Oportunidade, através da exposição da UE às
tecnologias mais recentes, de promover as suas
normas e capacidades no domínio tecnológico na
aplicação da estratégia Digital4Development,
delineada na estratégia da União para interligar a
Europa e a Ásia

Estudos sobre o impacto da exposição a tecnologias
asiáticas nas atividades comerciais e de segurança
da UE no âmbito do desenvolvimento digital
estratégico

O.12
Económica

Oportunidade de a UE diversificar os riscos da
participação do investimento (estrangeiro),
reduzindo eventuais dependências em relação a
qualquer país específico

Estudos sobre o impacto que a diversificação e a
dependência da participação do investimento
(estrangeiro) têm na UE

Conrad, B. e Kostka, G., "Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?",
Energy Policy, p. 646, fevereiro de 2017

Setores da UE como o ensino superior, a
investigação ou as indústrias culturais/criativas
beneficiam da cooperação e dos intercâmbios com
a China

Relatórios sobre o Horizonte 2020 e o Erasmus+

Hellkötter, K. e Ayoub, L., "Mapping the EU-China
Cultural and Creative Landscape – Summarizing
Report", LSE, março de 2014, para o segundo
mecanismo de apoio ao diálogo estratégico
UE-China
Parceiros de diálogo: DG EAC da Comissão Europeia,
Ministério da Cultura da China

O.13
Económica

Exemplos de fontes utilizadas para compilar as
oportunidades
Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento
Europeu, "Research for TRAN Committee: The new
Silk Route – opportunities and challenges for EU
transport", p. 66-67, janeiro de 2018
Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento
Europeu, "Research for TRAN Committee: The new
Silk Route – opportunities and challenges for EU
transport", p. 67, janeiro de 2018
Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento
Europeu, "Research for TRAN Committee: The new
Silk Route – opportunities and challenges for EU
transport", p. 68, janeiro de 2018
Comissão Europeia, "Interligar a Europa e a Ásia –
Elementos para uma estratégia da UE”,
Comunicação Conjunta ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu,
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de
Investimento, JOIN(2018) 31 final, Bruxelas,
19 de setembro de 2018
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Anexo VII – Ações resultantes da estratégia da UE em relação à
China
Elementos para uma nova estratégia da UE em relação à China, 2016
Nº
16.1
16.2
16.3
16.4

16.5

16.6
16.7
16.8
16.9
16.10

16.11

16.12
16.13

16.14

16.15

16.16

16.17
16.18
16.19

Ação
O princípio fundamental das relações da UE com a China é o da reciprocidade das
vantagens políticas e económicas.
O relacionamento da UE com a China deve reger-se por princípios, ser prático e
pragmático, e manter-se fiel aos seus interesses e valores. Continuará a pautar-se por um
programa positivo de parceria, associado à gestão construtiva das diferenças.
O relacionamento dos Estados-Membros da UE com a China deve ser consentâneo com o
direito, as regras e as políticas da União.
A UE espera que a China assuma responsabilidades correspondentes aos benefícios que
retira da ordem internacional assente no direito.
A promoção dos direitos humanos continuará a constituir um elemento nuclear do
relacionamento da UE com a China, mantendo-se o bem-estar dos cidadãos e o
cumprimento das obrigações internacionais no cerne da abordagem da União. A UE
continuará a pedir contas à China quanto ao seu desempenho no domínio dos direitos
humanos.
A UE confirma a sua política de "uma só China".
A UE deve continuar a desenvolver as suas relações com Taiwan e a apoiar o
desenvolvimento construtivo das relações entre os dois lados do estreito.
A UE deve apoiar a aplicação continuada do princípio "um país, dois sistemas", em Hong
Kong e em Macau.
As políticas da UE relativas à China devem ter plenamente em conta as relações estreitas
que a União mantém com os Estados Unidos e com outros parceiros.
A UE deve continuar a apoiar ativamente e a incentivar reformas económicas, ambientais e
sociais na China, no sentido de uma maior abertura e de um modelo de crescimento
sustentável e inclusivo.
A UE pretende assegurar reciprocidade e condições equitativas em todos os aspetos das
suas relações de comércio e de investimento com a China. Para o efeito, a Comissão
intensificará o controlo do acesso das empresas europeias aos mercados e aos regimes
chineses de apoio à I&D.
A prioridade imediata da UE no aprofundamento e no reequilíbrio da sua relação
económica com a China é a celebração [do] acordo abrangente sobre investimento.
A UE atribui prioridade elevada à celebração rápida de um acordo com a China sobre
indicações geográficas para a proteção de denominações de produtos alimentares, com
base nas mais elevadas normas internacionais.
A UE está a elaborar uma nova geração de acordos de comércio modernos e de alto nível, e
poderá ponderar maiores ambições, como um acordo de comércio livre abrangente e
aprofundado com a China, quando as condições – incluindo a implementação das
necessárias reformas económicas na China – o permitirem.
A UE espera que a China faça cortes significativos e verificáveis na sobrecapacidade
industrial, segundo um calendário de compromissos preciso e um mecanismo de controlo
independente.
A UE acolhe favoravelmente o investimento produtivo chinês na Europa, contanto que seja
conforme com as suas disposições legislativas e regulamentares. Em contrapartida, a UE
espera melhor acesso ao mercado para as empresas estrangeiras na China e condições
equitativas para as empresas e o investimento. A China deve reduzir o número de setores
protegidos e minimizar as análises por motivos de segurança nacional.
Deve ser reforçada a cooperação nos domínios do primado do direito, da aplicação
coerciva das normas de concorrência, assim como de normas, regras e regulamentos em
setores fundamentais.
Importa reforçar a cooperação mutuamente vantajosa no domínio da investigação e
inovação, assegurando, simultaneamente, condições de concorrência equitativas.
A cooperação no domínio da economia digital pode ser vantajosa, tanto para a UE como
para a China. Deve tirar-se partido do crescimento através de normas comuns e ações
conjuntas de investigação, em condições de reciprocidade.
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16.20

16.21

16.22

16.23

16.24

16.25

16.26

16.27

16.28
16.29
16.30

16.31

16.32
16.33

16.34

16.35
16.36
16.37
16.38

16.39

16.40

A UE deve intensificar a cooperação com a China na proteção e na fiscalização do respeito
dos direitos de propriedade intelectual. A UE deve reforçar as medidas de combater o
roubo de propriedade intelectual e de segredos comerciais possibilitado pelo ciberespaço.
A União deve utilizar a Plataforma de Conectividade entre a UE e a China como o veículo
principal para trabalhar com este país na conexão do continente eurasiático através de
uma rede física e digital, pela qual se possam efetuar as trocas comerciais, os
investimentos e os contactos entre os povos.
A cooperação com a China na sua iniciativa "Uma Cintura, uma Rota" deve depender do
cumprimento por este país do seu objetivo declarado de a tornar numa plataforma aberta
que adira às regras do mercado e às normas internacionais, para que dela resultem
benefícios para todos.
O âmbito do diálogo entre os povos deve ser alargado e devem ser concebidas novas
iniciativas para incentivar um maior pluralismo nos contactos. Os contactos entre os povos
devem ser integrados nas relações entre a UE e a China, devendo igualmente ser reforçado
o diálogo sobre a mobilidade e a migração.
O reconhecimento da importância acrescida da China nas relações e na governação
internacionais deve estar associado a um maior respeito deste país pelas regras e normas
internacionais.
A UE encoraja a China a mobilizar os seus recursos diplomáticos e outros em prol do bem
público mundial que é a segurança, inclusivamente através do empenhamento no
Afeganistão e na Síria.
A UE tem interesse na segurança da Ásia e continuará a reforçar o seu contributo positivo
para este fim. Do mesmo modo, a UE encoraja a China a contribuir ativamente para a paz e
a segurança na vizinhança da UE, no respeito do direito internacional.
A UE pretende ver assegurada a liberdade de navegação e de sobrevoo nos mares da China
oriental e meridional. Os litígios devem ser dirimidos pacificamente, com base no primado
do direito, e devem ser evitadas provocações unilaterais.
Deve ser reforçado o diálogo da UE com a China em busca de um maior entendimento
comum sobre o desarmamento, a não-proliferação, a luta contra o terrorismo e o
ciberespaço.
A UE deve compreender claramente as políticas de defesa e de segurança da China para
poder colaborar com conhecimento de causa com este país.
África proporciona a melhor oportunidade de cooperação entre a UE e a China no domínio
da segurança, tanto no mar como em terra. Há que prosseguir a cooperação na luta contra
a pirataria ao largo do Corno de África.
A UE deve procurar oportunidades de cooperação prática e de coordenação com a China
em questões como a do aumento das capacidades e a do apoio aos esforços africanos de
manutenção da paz, tirando pleno partido dos recursos da diplomacia e da segurança de
ambas as Partes colocados no terreno.
A UE e a China têm um interesse comum em apoiar o multilateralismo. A UE deve
colaborar com a China na consolidação da governação mundial assente em normas.
A UE deve buscar uma plataforma comum com a China sobre as prioridades essenciais do
G20.
A UE deve encorajar a China a participar de modo mais empenhado e ativo na OMC e nas
iniciativas multilaterais de comércio e de investimento, assumindo responsabilidades em
consonância com os benefícios que retira de um sistema comercial aberto e reforçando a
ambição dessas iniciativas. A UE espera que a China apresente uma proposta de adesão ao
GPA correspondente à importância do mercado chinês.
A UE deve colaborar mais estreitamente com a China na gestão de catástrofes, nas crises
humanitárias e na migração.
A UE deve continuar a insistir em que a China cumpra as suas obrigações internacionais,
legais e em matéria de direitos humanos, tanto internamente como no estrangeiro,
colaborando com a China para esse fim.
Deve ser encetado um diálogo intensivo entre a UE e a China sobre desenvolvimento.
A UE deve aproveitar o empenho da China na luta contra as alterações climáticas,
reforçando a parceria neste domínio, tanto ao nível bilateral como ao nível multilateral.
O ambiente passou a ser uma prioridade absoluta da política chinesa. A UE deve tirar
partido deste facto para criar uma agenda comum positiva em domínios como os da luta
contra a poluição do ar, da água e do solo, da economia circular, da gestão sustentável dos
recursos oceânicos e da luta contra as ameaças para os habitats e a biodiversidade.
A UE deve prosseguir o estreitamento da sua colaboração com a China na luta contra a
resistência antimicrobiana.
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16.41
16.42

16.43

16.44
16.45
16.46
16.47

O relacionamento com a China requer uma abordagem abrangente [da UE] para assegurar
que o impacto seja máximo.
Nas suas relações bilaterais com a China, os Estados-Membros devem reforçar as posições
adotadas pela UE, cabendo aos serviços da Comissão e ao SEAE assegurar que aqueles
estão cientes da necessidade de salvaguardar os interesses da UE.
As cimeiras anuais UE-China e os diálogos de alto nível definirão os objetivos e as
prioridades na execução da agenda estratégica comum.
As análises anuais da execução da Agenda UE-China 2020 devem ser efetuadas por altos
funcionários, com um canal de informação para a Cimeira UE-China.
A UE trabalhará com a China na apreciação da eficácia dos muitos diálogos conjuntos e
procurará racionalizá-los, sempre que necessário, em consonância com as prioridades da
União.
A UE deve continuar a aumentar a sua capacidade de análise da China e de contacto com
as futuras gerações de dirigentes chineses em todos os domínios.
Deve recorrer-se ativamente [na União] aos mecanismos de coordenação da UE, a fim de
promover a sua unidade.
A aplicação da estratégia da UE em relação à China deve ser analisada regularmente, nas
pertinentes formações do Conselho. A UE deve estar preparada para atualizar a sua
abordagem sempre que se alterem e os pressupostos a ela subjacentes.
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Interligar a Europa e a Ásia – Elementos para uma estratégia da UE, 2018
Nº
18.1
18.2

18.3

18.4
18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

18.10
18.11

18.12

18.13

18.14

18.15
18.16

18.17

Ação
A Comissão pretende desenvolver uma metodologia para avaliar os níveis de conectividade
sustentável na Europa e na Ásia e o seu impacto económico dentro da UE e respetivas
regiões.
A Comissão pretende promover o intercâmbio de dados aduaneiros e corredores de
transporte digitais e avaliar os riscos.
A Comissão pretende prosseguir as negociações relativas ao Acordo de Transporte Aéreo
com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o Azerbaijão, a Turquia e o
Catar, bem como celebrar acordos bilaterais em matéria de segurança aérea com a China e
o Japão.
A Comissão pretende promover acordos em matéria de descarbonização do setor dos
transportes em fóruns internacionais, em especial no setor da aviação e no setor marítimo.
A Comissão pretende promover a digitalização e simplificação administrativa do transporte
marítimo na Ásia e nos países do Mar Negro, bem como a adoção das regras de Roterdão.
A Comissão pretende explorar a possibilidade de alargar o mandato do(s) coordenador(es)
dos corredores da RTE-T à região do Alargamento e da Vizinhança, no âmbito da revisão
prevista do Regulamento RTE-T, que deve estar concluída até 2023.
A Comissão pretende desenvolver normas éticas para a utilização de tecnologias de futuro
como a inteligência artificial e promover a plena conformidade com o comportamento
responsável dos Estados em linha.
A Comissão pretende continuar a promover os programas Erasmus+ e Marie
Skłodowska-Curie na Ásia e os acordos de reciprocidade conexos, de modo a aumentar as
oportunidades para intercâmbios e mobilidade.
A Comissão pretende intensificar a cooperação com países terceiros pertinentes,
nomeadamente na Plataforma UE-China para a Conectividade, para promover a economia
digital, uma conectividade eficiente nos transportes e uma mobilidade inteligente,
sustentável e segura, com base no alargamento da rede RTE-T, bem como promover
condições equitativas em matéria de investimento.
A Comissão pretende apoiar a conectividade sustentável nos diálogos sobre política e
desenvolvimento com países terceiros.
A Comissão pretende aprofundar a cooperação com organizações regionais relevantes na
Ásia e abordagens-piloto de cooperação com a Ásia no domínio da conectividade regional.
A Comissão pretende cooperar com as organizações de normalização europeias e
internacionais e seus membros nacionais tendo em vista o desenvolvimento eficiente e
conjunto de normas técnicas necessárias, incluindo através de uma assistência técnica
orientada e de cooperação técnica.
A Comissão pretende trabalhar com a Comissão Económica das Nações Unidas para a
Europa (UNECE) a fim de unificar o regime jurídico para o transporte ferroviário de
mercadorias no continente eurasiático e com a Organização Intergovernamental para os
Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF) e a Organização para a Cooperação dos
Caminhos-de-ferro (OSJD) para alargar a aplicação das especificações técnicas e quadros de
gestão da segurança da UE.
A Comissão (e, sempre que adequado, [o] Alto Representante) facilitará o investimento em
favor da conectividade euro-asiática através de mecanismos de investimento e garantias,
envolvendo bancos públicos europeus (BEI, BERD e instituições e bancos nacionais dos
Estados-Membros) e instituições financeiras internacionais, em consonância com as normas
internacionais e em condições equitativas.
A Comissão (e, sempre que adequado, [o] Alto Representante) reforçará a cooperação da
UE em matéria de investimento com o Banco Asiático de Desenvolvimento e o Banco
Asiático de Investimento em Infraestruturas.
A Comissão (e, sempre que adequado, [o] Alto Representante) criará um grupo consultivo
das empresas para a conectividade euro-asiática.
A Comissão (e, sempre que adequado, [o] Alto Representante) insistirá no reforço da
transparência na contratação pública ao nível das infraestruturas euro-asiáticas,
nomeadamente através de uma maior adesão ao Acordo sobre Contratos Públicos da OMC
e da adoção das normas do referido acordo, bem como do apoio à criação de sítios web
dedicados à contratação pública.
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UE-China – Uma perspetiva estratégica, 2019
Ação

Nº
19.1

19.2
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

A UE reforçará a cooperação com a China para cumprir responsabilidades comuns no
âmbito dos três pilares das Nações Unidas – Direitos Humanos, Paz e Segurança, e
Desenvolvimento.
A bem de uma luta mais eficaz contra as alterações climáticas, a UE exorta a China a
impor um limite máximo de emissões de gases com efeito de estufa antes de 2030, em
consonância com os objetivos do Acordo de Paris.
A UE aprofundará o diálogo com a China no domínio da paz e da segurança, com base na
cooperação positiva conseguida no âmbito do plano de ação conjunto global com o Irão.
A fim de salvaguardar o seu interesse na estabilidade, no desenvolvimento económico
sustentável e na boa governação nos países parceiros, a UE aplicará mais vigorosamente
os acordos bilaterais e os instrumentos financeiros existentes e procurará que a China siga
os mesmos princípios, mediante a execução da Estratégia da UE para Interligar a Europa e
a Ásia.
A bem de uma relação económica mais equilibrada e recíproca, a UE insta a China a
honrar os compromissos conjuntos existentes entre as duas partes: são de referir aqui a
reforma da Organização Mundial do Comércio, com destaque para a questão das
subvenções e das transferências forçadas de tecnologia, e a conclusão de acordos
bilaterais no domínio do investimento até 2020, das indicações geográficas a breve
trecho, e da segurança da aviação nas próximas semanas.
A fim de promover a reciprocidade e criar oportunidades de contratação pública na China,
o Parlamento Europeu e o Conselho deverão adotar o Instrumento Internacional de
Contratação Pública até ao final de 2019.
A fim de garantir que, a par dos preços, a proteção laboral e as normas ambientais de alto
nível obtêm a atenção devida, a Comissão publicará, até meados de 2019, orientações
sobre a participação de proponentes e de mercadorias de países terceiros no mercado de
contratos públicos da UE. Juntamente com os Estados-Membros, apresentará antes do
final de 2019 uma panorâmica da aplicação do quadro atualmente em vigor para
identificar lacunas.
A fim de dar uma resposta cabal aos efeitos de distorção no mercado interno decorrentes
da propriedade e do financiamento estatais estrangeiros, a Comissão identificará, antes
do final de 2019, o modo de colmatar as lacunas existentes na legislação da UE.
A fim de prevenir potenciais implicações sérias de segurança em matéria de
infraestruturas digitais críticas, impõe-se uma abordagem comum da UE no tocante à
segurança das redes 5G. Para o efeito, a Comissão Europeia publicará uma recomendação
na sequência do Conselho Europeu.
A fim de detetar e chamar a atenção para os riscos de segurança colocados pelo
investimento estrangeiro em ativos, tecnologias e infraestruturas de importância crítica,
os Estados-Membros devem assegurar a aplicação rápida, integral e eficaz do
regulamento relativo à análise dos investimentos diretos estrangeiros.
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Legenda: Ver no anexo VIII a referência às cores das ações e questões.
Questões:

A) Promover os valores da UE juntamente com os três pilares das Nações Unidas; B) Preservar a unidade
da UE; C) Reciprocidade para equilibrar a relação e chegar a condições de concorrência equitativas;
D) Evitar efeitos de distorção no mercado interno da UE; E) Desenvolvimento económico sustentável e
boa governação; F) Luta contra as alterações climáticas e proteção do ambiente; G) Questões de saúde
pública a nível mundial; H) Aprofundar o diálogo sobre a paz e a segurança; I) Promover a compreensão
intercultural e a cooperação em matéria de inovação; J) Abordagem de política externa mais abrangente
Tipo 1(*): G: Geral, E: Específica
Tipo 2(**): U: Unilateral, B: Bilateral, C: China.
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Anexo VIII – Domínios da resposta da UE à estratégia de
investimento da China e harmonização com os riscos e
oportunidades da China
Figura 15 – Compilação do levantamento realizado pelo TCE das ações da
estratégia UE-China
Questões

Ações
Uni laterais

Riscos externos

Bi l aterais
R.11

A

Promover os valores
da UE

B

Preservar a unidade
da UE

R.2

C

Reciprocidade para
chegar a condições de
concorrência equitativas

R.5
R.8
R.13

D

Evitar efeitos de
distorção no mercado
interno

R.7
R.9

E

Desenvolvimento
sustentável e boa
governação

R.14
R.15
R.16

F

Luta contra as
alterações climáticas e
proteção do ambiente

R.17

G

Questões de saúde
pública a nível mundial

H

Aprofundar o diálogo
sobre a paz e a
segurança

I

Compreensão
intercultural e
cooperação

J

Abordagem de política
externa mais
abrangente

LEGENDA: 2016:

Oportunidades

• Riscos não
abrangidos:
• R.6
• R.10
• R.18
O.5
O.10

O.2
O.3
O.4

O.6
O.7
O.8

O.9
O.11

O.2
R.1
R.4
R.12
O.1
O.13
R.3
O.12

2018:

2019:

Ação específica:

Nota: Cada risco é representado por um ponto colorido. No levantamento, são abrangidos apenas os
riscos externos. Estão incluídas todas as oportunidades.
Fonte: Levantamento realizado pelo TCE.
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QUESTÕES

AÇÕES

A) Promover os valores da UE
juntamente com os três pilares das
Nações Unidas

Riscos

Ações unilaterais
UE/China
2016
2018
2019
16.2
18.7

Ações bilaterais
UE-China
2016
2018
2019
16.36
19.1

16.5

16.44

Oportunidades

R.11

16.43
16.3

R.2

19.9

16.41

B) Preservar a unidade da UE

16.42
16.46
16.11

18.14

16.14

18.17

19.7

16.1

18.3

19.5

R.5

O.5

16.12

18.9

19.6

R.8

O.10

R.13

16.13

C) Reciprocidade para equilibrar a
relação e chegar a condições de
concorrência equitativas

16.16
16.17
16.19
16.20
16.34
R.7

19.8

16.15*

D) Evitar efeitos de distorção no
mercado interno da UE

R.9
O.2

18.1

16.21

18.5

16.22

R.15

O.3

18.6

16.24

R.16

O.4

18.10

16.27

O.6

18.11

16.32

O.7

E) Desenvolvimento económico
sustentável e boa governação

19.4

R.14

16.4
16.10

O.8

18.12
18.13

O.9

18.15

O.11

18.4

F) Luta contra as alterações climáticas
e proteção do ambiente

19.2

16.38

R.17

16.39

G) Questões de saúde pública a nível
mundial

O.2

16.40
18.2

19.10

H) Aprofundar o diálogo sobre a paz
e a segurança

16.25

19.3

R.1

16.26

R.4

16.28

R.12

16.29
16.30
16.31
16.35
18.8

I) Fomentar a compreensão
intercultural e a cooperação

16.18

O.1

16.23

O.13

16.45
16.6

J) Abordagem de política externa
mais abrangente

18.16

R.3

16.33

16.7

O.12

16.37

16.8
16.9
16.47

LEGENDA:

Gerais:

XX.X

Específicas:

XX.X

Prazos:

XX.X

Unilaterais da China:
(Específicas:

XX.X

XX.X*)
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Siglas e acrónimos
AIIB: Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas
AR/VP: Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança (e Vice-Presidente da Comissão Europeia)
BAD: Banco Asiático de Desenvolvimento
BCE: Banco Central Europeu
BERD: Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento
COVID-19: doença do coronavírus 2019
DG: Direção-Geral
ESPAI: emergência de saúde pública de âmbito internacional
FEI: Fundo Europeu de Investimento
FMI: Fundo Monetário Internacional
G20: fórum internacional dos governos e bancos centrais de 19 países e da UE
GPA: Acordo sobre Contratos Públicos
IDE: investimento direto estrangeiro
IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado
JRC: Centro Comum de Investigação
MERICS: Mercator Institute for China Studies
OBOR: iniciativa "Uma Cintura, Uma Rota"
OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
OMC: Organização Mundial do Comércio
OMS: Organização Mundial da Saúde
ONU: Organização das Nações Unidas
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OTIF: Organização (Intergovernamental) para os Transportes Internacionais
Ferroviários
PECO: países da Europa Central e Oriental
PIB: Produto Interno Bruto
QFP: quadro financeiro plurianual
RAA: relatório anual de atividades
RTE-T: Redes transeuropeias
SEAE: Serviço Europeu para a Ação Externa
UE: União Europeia
UNECE: Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa
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Glossário
Acordo sobre Contratos Públicos (GPA): acordo entre 19 membros da OMC, incluindo
a UE, para abrir mutuamente os mercados de contratos públicos.
Análise do IDE: avaliação da probabilidade de um investimento direto estrangeiro
prejudicar o país onde é realizado.
Base de dados Comissão-JRC sobre participação estrangeira: base de dados da
Comissão com ativos de empresas controladas através de participações e
investimentos estrangeiros em setores essenciais por entidades registadas fora da UE.
Cadeia de abastecimento: sistema de organizações, pessoas, atividades, informações e
recursos envolvidos na produção de um produto ou serviço e no seu fornecimento aos
clientes.
Corredor económico: redes de infraestruturas ligadas entre si que atravessam
fronteiras internacionais para facilitar as trocas comerciais e estimular o
desenvolvimento económico.
Empreendimento conjunto (joint-venture): duas ou mais empresas que combinam
recursos para alcançar objetivos comerciais específicos, mantendo as suas identidades
distintas.
Empresa detida pelo Estado: entidade que desenvolve atividades comerciais sobre a
qual o governo tem um controlo significativo, detendo-a integralmente ou através de
uma participação significativa.
Entidade de finalidade especial: entidade jurídica criada para cumprir objetivos
específicos e/ou temporários.
Equipamento 5G: norma tecnológica de quinta geração para redes móveis.
Estratégia de investimento estatal da China: políticas chinesas em vigor que apoiam e
incentivam financeiramente empresas privadas ou detidas pelo Estado a investir no
estrangeiro.
Garantia: ativo tomado como seguro ou caução aquando da concessão de um
empréstimo, que é executado em caso de incumprimento.
Índice de restrições regulamentares ao IDE: indicador da OCDE que mede as restrições
aplicadas pela OCDE e pelos países do G20 aos investimentos diretos estrangeiros.
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Iniciativa "Uma Cintura, Uma Rota" (OBOR): estratégia de investimento chinesa
centrada em infraestruturas de conectividade, lançada em 2013, com vista a aumentar
a influência do país no estrangeiro.
Instrumento financeiro: apoio financeiro sob a forma de investimentos em capitais
próprios ou em quase-capital, de empréstimos ou garantias ou de outros instrumentos
de partilha de riscos.
Investimento direto estrangeiro (IDE): participação direta ou indireta, correspondente
a 10% ou mais dos direitos de voto, de um investidor sediado numa economia numa
empresa de outra economia.
Made in China 2025 (Fabricado na China 2025): estratégia industrial chinesa lançada
em 2015, centrada em bens de elevado valor acrescentado para exportação e para
consumo interno.
Memorando de entendimento: acordo entre duas ou mais partes tendo em vista a
cooperação num âmbito específico sem assumirem um compromisso jurídico.
Produto Interno Bruto (PIB): medida normalizada da riqueza de um país, com base no
valor total dos bens e serviços aí produzidos (geralmente durante um ano).
Quadro de cooperação 17+1: fórum de cooperação entre a China e 17 países da
Europa Central e Oriental (PECO), que incluem 12 Estados-Membros da UE.
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Equipa do TCE
O presente documento de análise do TCE, intitulado "Resposta da UE à estratégia de
investimento estatal da China", apresenta uma visão geral da estratégia de
investimento da China e enumera os desafios que esta coloca às instituições e aos
Estados-Membros da UE.
O presente relatório foi adotado pela Câmara de Auditoria V, responsável pela
auditoria do financiamento e administração da UE, presidida pelo Membro do TCE
Tony Murphy (Decano). A tarefa foi realizada sob a responsabilidade da Membro do
TCE Annemie Turtelboom, com a colaboração de Florence Fornaroli, chefe de gabinete,
e Celil Ishik, assessor de gabinete; Alberto Gasperoni, responsável principal e
responsável de tarefa; Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst e Lara
Connaughton, auditores.
Devido à pandemia de COVID-19 e às rigorosas condições de confinamento, não é
possível apresentar uma fotografia da equipa de auditoria.
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