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Relatório sobre a Situação das Negociações na Organização
Mundial do Comércio (OMC)
1. A Ronda de Negociações da OMC de Doha, que iniciou em Novembro de
2001, intensificou após a emissão dos Projetos dos Textos das
modalidades de Acesso aos Mercados de Produtos Agrícolas e NãoAgrícolas (NAMA). Na Conferência Ministerial de Doha, acordou-se que a
Agricultura e o NAMA constituem duas principais componentes da Ronda
de Doha na qual é essencial o desenvolvimento de resultado para o
sucesso total da Ronda. Apesar das negociações em ambas as áreas ter
sido intensivo, há várias questões nas quais os Membros da OMC ainda
não chegaram a acordo.
2. As questões de preocupação para os países africanos que ainda não
foram total e satisfatoriamente abordadas nas negociações relativas à
Agricultura incluem as relacionadas com os Produtos Especiais,
Mecanismos Especiais de Salvaguarda, Algodão, Bens de Primeira
Necessidade, Intensificação das Tarifas e Acordos Preferenciais de Longa
Duração e Perda de Acordos Preferenciais. No NAMA, continuam as
preocupações sobre as questões de menor reciprocidade e de adequadas
flexibilidades para os países em desenvolvimento e para as Economias
Pequenas e Vulneráveis (EPVs). Os ambiciosos cortes nas tarifas
propostos nas modalidades não só criariam problemas de ajustamento em
termos de perda de receitas mas igualmente limitaria o espaço político
para os países em desenvolvimento promoverem as suas indústrias
domesticas. De igual modo, não foi dada a necessária atenção ao
princípio acordado de menor reciprocidade na redução dos
compromissos.
3. Orientada pela Posição Comum Africana sobre os DDA e a Declaração da
Cimeira da UA sobre as negociações da OMC, o Grupo Africano, em
aliança com outros Grupos de países em desenvolvimento na OMC,
continuaram a insistir na transparência e inclusão nos processos de
negociações e sobre o desenvolvimento no centro das negociações
conforme acordado na Declaração Ministerial de Doha. Apesar de
concordar que o progresso nas negociações sobre Agricultura e NAMA
ser essencial para a conclusão com sucesso da Ronda de Doha, o grupo
reiterou a necessidade de abordar as preocupações de desenvolvimento
em outras áreas: Questões de Tratamento Especial e Diferencial e de
Implementação; Serviços, incluindo a implementação efectiva das
disposições GATs sobre a melhoria do acesso ao Mercado nos Modos 4 e
1 e sectores e modos de interesses de exportação para os países
africanos; Facilitação do Comércio; e Regras, incluindo a disposição de
flexibilidades para os países em desenvolvimento, tais como
compromissos não-reciprocos, concluindo acordos regionais de comércio
com os membros dos países desenvolvidos (por ex. os APEs com a UE).
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4. Há um amplo sentimento partilhado no seio da OMC que a garantia do
acordo em relação às modalidades para a Agricultura e NAMA até o
principio de 2008 é essencial para a conclusão da Ronda de Doha até ao
final do ano. Em consequência, as negociações tiveram um maior nível de
intensidade durante as recentes semanas. Apesar da conclusão da Ronda
no prazo ser um objectivo que deve ser seguido, a posição do Grupo
Africano é de que a essência e a extensão para a qual o resultado das
negociações reflecte que a dimensão do desevolvimento do mandato de
Doha é uma melhor determinante de progresso do que qualquer prazo
arbitrário ou data limite. A Comissão da União Africana continuará a
coordenar os esforços dos Negociadores Africanos nas negociações da
OMC e monitorizar o progresso das negociações em conformidade com o
mandato a ela conferido pela Cimeira da UA.

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Council of Ministers & Executive Council Collection

2008

Report on the status of trade
negotiations in the World Trade Organization
African Union
African Union
http://archives.au.int/handle/123456789/3276
Downloaded from African Union Common Repository

