Declaração de Apoio à Conclusão de Doha

Como responsáveis empresariais na economia global e representantes de vetores chave nos
investimentos, comércio e empregos mundiais nos dirigimos a nossos líderes nacionais e
membros da OMC para que exerçam liderança, neste ano, para que um resultado
comercialmente substantivo seja alcançado na Rodada de Doha.
Acreditamos firmemente no primado de um forte sistema baseado em regras comerciais
multilaterais e no progresso da liberalização comercial multilateral como importante meio
para a promoção de crescimento, oportunidades e prosperidade para todas economias. A
Rodada de Doha é uma oportunidade relevante, de grandes promessas e o momento de ação
decisiva é chegado.
Enquanto nossos dois países possuem temas politicamente sensíveis e preocupações
econômicas, incluindo a busca de nosso acordo bilateral, estamos unidos no apoio à
conclusão de acordo ambicioso e equilibrado na Rodada de Doha, centrado na obtenção de
condições mais abertas, transparentes e previsíveis para o comércio de serviços e de bens
industriais e agrícolas e reconhecemos que toda nação deve contribuir significativamente na
direção de uma bem sucedida conclusão.
Reconhecemos que reformas fundamentais e abertura de mercados para bens agrícolas são
de vital importância para nações desenvolvidas e em desenvolvimento, também
reconhecendo que todas as nações devem se engajar com o oferecimento de acesso de
mercado para bens agrícolas e, ao mesmo tempo, com a eliminação de subsídios que
distorcem o comércio.
Estimulamos nossos líderes nacionais para que se alcance maior abertura de mercado para
bens industriais e para serviços, com períodos de transição adequados quando necessário.
Igualmente importante para a completa realização de todo o potencial da Rodada de Doha é
o fortalecimento das regras comerciais multilaterais para bens e serviços em todas as áreas,
conforme acordado por todos os países, sem medidas unilaterais que conflitem com as
disposições da OMC.
Estamos comprometidos com o apoio a um resultado bem sucedido da Rodada de Doha
dentro de nossos respectivos países e para que se alcance acordo no âmago dos quesitos,
nesse ano, em direção a esse objetivo.
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Statement of Support for Completion of Doha

As business stakeholders in the global economy and representatives of key economic
drivers of worldwide trade, investment and employment, we call upon our national leaders
and WTO members to exert leadership this year to achieve a commercially meaningful
outcome to the Doha Round.
We firmly believe in the primacy of a strong, multilateral rules-based trading system and
the advancement of multilateral trade liberalization as important means to promoting
growth, opportunity and prosperity in every economy. The Doha Round is an opportunity
of enormous promise and relevance, and it is time for final action.
While both of our countries have politically sensitive issues and economic concerns,
including the pursuit of our bilateral agreement, we stand united in our support for
concluding an ambitious and balanced outcome to the Doha Round centered on providing
more open, transparent and predictable conditions for trade in agriculture, industrial goods
and services, and we recognize that every nation must contribute meaningfully toward a
successful conclusion.
We recognize that fundamental reform and market opening of agricultural markets is of
vital importance to developed and developing nations, and recognize that all nations must
engage in providing market access commitments on agriculture along with the phasing out
of trade distorting subsidies.
We urge national leaders to achieve greater market access outcomes on industrial goods
and services, with adequate transition periods when necessary. Also important to realizing
the full potential of the Doha Round is the strengthening of multilateral trading rules for
goods and services in all areas as agreed upon by all countries without unilateral measures
in conflict with WTO’s provisions.
We are committed to supporting a successful outcome to the Doha Round within our
respective countries and to reaching agreement on core modalities this year towards these
objectives.
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