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Notícias
Solução de Controvérsias
Impasse no processo de eleição de membros para o Órgão de Apelação
permanece; Painel é estabelecido no caso “Embraer-Bombardier” *OMC
Na última reunião do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, diversas delegações ressaltaram os riscos sistêmicos decorrentes do atraso no lançamento de processo seletivo de novos
membros do Órgão de Apelação (OA). Em sua intervenção, os Estados Unidos indicaram que
não apoiariam propostas visando iniciar os referidos processos e invocaram a regra do consenso positivo para adoção de relatório de apelação em disputa entre Indonésia e União Europeia, que constava na agenda. O argumento levantado pelo país, de que dois dos membros do
OA haviam deixado suas funções antes da publicação do relatório, levanta questões procedimentais em relação à divisão que ouviu a apelação. O OA hoje funciona com apenas cinco de
seus sete membros, e dois outros verão seus mandatos expirarem até setembro do ano que
vem.
Na mesma reunião, a pedido do Brasil, foi estabelecido um painel para investigar subsídios concedidos pelo governo canadense à Bombardier, no valor de mais de US$ 3 bilhões.
Na mesma semana, o Departamento de Comércio dos EUA anunciaram a imposição de sobretaxa de 219% às importações de aeronaves “C-series” da companhia canadense após determinação preliminar positiva na investigação de medidas compensatórias.

11a Conferência Ministerial de Buenos Aires (MC11)
Negociações sobre subsídios à pesca avançam na OMC

*ICTSD

As negociações para disciplinar subsídios à pesca foram retomadas com base em matriz elaborada pelo Secretariado. Visando facilitar as tratativas, o documento compila as sete propostas apresentadas pelos Membros até o momento. Apesar da complexidade técnica das negociações, estas parecem ter ganhado novo fôlego, notadamente pelas posições apresentadas pelos EUA e Índia. Verbalmente, os EUA se posicionaram a favor da proibição dos subsídios à
pesca para estoques com “sobrepesca”(“overfished stock”). A expectativa é de que o tema seja
tratado na Mini-Ministerial que ocorrerá em Marrakesh (09-10 de outubro).

Negociações Comerciais
4ª Rodada de negociações do BREXIT concluída com divergências

*ICTSD

Embora os representantes de ambas as delegações tenham reconhecido o tom positivo da rodada, permanecem incertezas quanto ao futuro das relações comerciais entre Reino-Unido e o
bloco europeu. Bruxelas indicou que definição do quadro comercial bilateral dependerá da
resolução de questões preliminares e consideradas como prioritárias, antes do início de discussões no plano comercial. Segundo noticiado, as partes teriam acordado a manutenção do
status quo das quotas na OMC e pretenderiam manter os níveis atuais de acesso ao mercado
aos demais membros da organização, gerando reações críticas por parte dos demais.

Nova rodada de negociação Mercosul e União Europeia * Folha de São Paulo
Negociadores dos dois blocos concluíram em Brasília nova rodada de discussões do acordo de
livre comércio. Após críticas feitas aos níveis de acesso a mercado contidos em sua proposta
agrícola, cujos volumes de cotas para carne e etanol se encontravam abaixo da oferta apresentada em 2004, os negociadores europeus apresentaram nova proposta, oferecendo cotas de
600 mil toneladas para etanol e 70 mil toneladas para carne bovina. Representantes do setor
privado brasileiro ressaltaram a importância do acordo para a indústria, destacando, contudo
a “pouca ambição” por parte da UE na conclusão do acordo dentro do cronograma esperado.
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Eventos
UN Open Day - Geneva
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Palais des Nations, ONU
*Participação mediante inscrição
Climate Change and Clean Energy Technologies: Policy Options
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Aprovada alteração de regras de Defesa comercial na União Europeia

all and across sectors
13/10/2017—9:00
European Economic & Social
Committee

*Comissão Europeia

*Evento ocorrerá em Bruxelas

Defesa Comercial
Aprovada pelo Parlamento e Conselho Europeu, a proposta da Comissão Europeia altera
metodologia para cálculo de margens de dumping em investigações de defesa comercial,
eliminando a classificação de países como economias de mercado e prevendo, nos casos em
que houver influência estatal nos valores domésticos, a utilização de outros mecanismos de
definição destes valores, como custos de produção e venda em outro país com nível similar de
desenvolvimento, além do nível de proteção social e ambiental. A expectativa é de que a nova
normativa entre em vigor até o final do ano.
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