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PARTE I - NOTA INTRODUTORIA

Nos termos do artigo 7,9 da Lei n.2 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.9

21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e pronüncia pela

Assembleia da Repüblica no âmbito do processo de construçâo da Unio Europeia,

bern como da Metodologia de escrutInio das iniciativas europeias, aprovada em 20 de

janeiro de 2010, a Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO

CONSELHO que altera o Regulamento (CE) n.2 1225/2009 do Conseiho relativo a defesa

contra as importaçöes objeto de dumping dos palses não membros da Comunidade

Europeia, e o Regulamento (CE) n.2 597/2009 do Conseiho relativo a defesa contra as

importaçöes que so objeto de subvençöes de palses näo membros da Comunidade

Europeia [COM(2013)192].

PARTE II— CONSIDERANDOS

A presente iniciativa propöe a alteraçäo das regras em vigor na UE, no dominio da luta

contra a concorrência desleal das importaçöes, objeto de dumping ou de subvençöes

de modo a adaptáIas as diversas exigências e desafios corn que a economia europeia,

particularmente a polItica comercial, se defronta. Acresce referir que no geral este

domInio nào sofreu a!teraçöes desde 1995. Sendo os direitos anti dumping e anti

subvençöes, gerairnente a ünica maneira que a UE tern de proteger as suas empresas

dos danos causados pelas práticas comerciais desleais das empresas de paIses

terceiros, torna-se desta forrna necessário garantir que o sistema de defesa comercial

europeu se rnantenha adequado e robusto, para enfrentar os desafios futuros.
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A proposta em apreço visa assim melhorar a luta contra as práticas cornercials desleais

de paIses terceiros contribuindo para urn comércio lyre e justo a nivel global.

Por ültimo, importa ainda referir que a presente iniciativa, atento o seu objeto, fol

enviada a Cornissâo de Economia e Obras Püblicas que a analisou e aprovou o

respetivo Relatório que aqul se subscreve na mntegra e anexa ao presente Parecer, dele

fazendo parte integrante.

Assim sendo, deve dar-se por integralmente reproduzido, evitando-se, desta forma,

uma repetiçäo de anàlise e consequente redundância.

a) Do PrincIpio da Subsidiariedade

A presente iniciativa no se aplica o princIpio da subsidiariedade uma vez que a polItica

comercial comum é da competência exclusiva da União

PARTE UI — PARECER

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissäo competente, a

Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que:

1. Relativamente a presente iniciativa não cabe a apreciaço do cumprimento do

PrincIpio da Subsidiariedade, urna vez que a matéria em causa é da

competência exciusiva da Uniao;

2. Em relacäo a iniciativa em análise, o processo de escrutInio está concluldo.
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Palácio de S. Bento, 10 de setembro de 2013

o Deputado Autor do Parecer 0 Presidente da Comissào

(iacinto Serrão) (Paulo Mota Pinto)
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PARTE IV—ANEXO

ReatOrio da Comissâo de Economia e Obras Püblicas.
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