
 

AM\1091218PT.doc  PE579.867v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

6.4.2016 A8-0301/5 

Alteração  5 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Realça a necessidade de clarificar a 

repartição de competências, em relação 

ao princípio de subsidiariedade, quando 

as políticas comerciais afetam outros 

investimentos que não os investimentos 

estrangeiros diretos, nomeadamente os 

investimentos de carteira, na medida em 

que persistem elementos controversos nos 

atuais acordos de livre comércio; assinala, 

designadamente, o recente debate sobre a 

resolução de litígios entre os investidores e 

o Estado (RLIE) e as propostas da 

Comissão no sentido de atualizar e de 

reformar o modelo atual; realça, neste 

contexto, que os Estados-Membros 

também devem assumir as suas 

responsabilidades neste processo, em 

virtude dos seus atuais compromissos 

resultantes de acordos bilaterais com 

países terceiros; apela ao respeito do 

princípio da proporcionalidade no quadro 

das negociações e da aplicação de 

cláusulas bilaterais de salvaguarda; 

recorda que, nos termos do artigo 3.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, a União dispõe de competência 

exclusiva no domínio da política comercial 

comum, que se deve basear em princípios 

uniformes; observa, por conseguinte, que o 

princípio da subsidiariedade não se aplica à 

política comercial comum; 

31. Assinala o recente debate sobre a 

resolução de litígios entre os investidores e 

o Estado (RLIE) e as propostas da 

Comissão no sentido de substituir o 

modelo atual; recorda que, nos termos do 

artigo 3.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, a 

União dispõe de competência exclusiva no 

domínio da política comercial comum, que 

se deve basear em princípios uniformes; 

observa, por conseguinte, que o princípio 

da subsidiariedade não se aplica à política 

comercial comum; 
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6.4.2016 A8-0301/6 

Alteração  6 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Solicita que se esclareça se os 

instrumentos comerciais, como o 

mecanismo RLIE, podem pôr em causa o 

princípio da subsidiariedade 

relativamente às competências dos 

Estados-Membros; exorta os Estados-

Membros a desbloquearem a Convenção da 

CNUDCI sobre a transparência da 

arbitragem entre os investidores e o Estado 

baseada nos tratados, para que a Comissão 

assine a convenção em nome de toda a 

União; lamenta a atual situação em que 

alguns Estados-Membros da UE são parte 

na convenção e outros não; considera que 

este exemplo demonstra de forma 

manifesta a necessidade de clarificar, sob 

todos os aspetos, o âmbito da competência 

exclusiva da União em matéria de 

investimento direto estrangeiro; recorda 

que as diferentes políticas executadas pelos 

Estados-Membros no que respeita à 

proteção do investimento conduziram à 

atual situação em que os Estados-Membros 

da UE são signatários de cerca de 1400 

acordos bilaterais de investimento, que 

comportam, por vezes, disposições 

diferentes suscetíveis de causar distorções 

no Mercado Único e de implicar uma 

desigualdade de tratamento dos 

investidores da UE no estrangeiro; 

32. Exorta os Estados-Membros a 

desbloquearem a Convenção da CNUDCI 

sobre a transparência da arbitragem entre 

os investidores e o Estado baseada nos 

tratados, para que a Comissão assine a 

convenção em nome de toda a União; 

lamenta a atual situação em que alguns 

Estados-Membros da UE são parte na 

convenção e outros não; considera que este 

exemplo sublinha a necessidade de 

melhorar a clareza, sob todos os aspetos, 

quanto ao âmbito da competência 

exclusiva da União em matéria de 

investimento direto estrangeiro; recorda 

que as diferentes políticas executadas pelos 

Estados-Membros no que respeita à 

proteção do investimento conduziram à 

atual situação em que os Estados-Membros 

da UE são signatários de cerca de 1400 

acordos bilaterais de investimento, que 

comportam, por vezes, disposições 

diferentes suscetíveis de implicar 

diferenças de tratamento dos investidores 

da UE no estrangeiro, consoante a origem 

do investimento em questão; 
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Alteração  7 

Sajjad Karim 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Apela, no que se refere à assistência 

financeira da UE a outros países 

(nomeadamente a assistência 

macrofinanceira), à realização de 

avaliações mais aprofundadas de impacto 

ex ante e ex post da proporcionalidade das 

medidas propostas, para que a ajuda seja 

eficiente e verdadeiramente útil aos nossos 

parceiros carenciados; insiste na 

necessidade de estabelecer uma maior 

condicionalidade para o desembolso da 

assistência e de um controlo adequado da 

utilização dos fundos, incluindo medidas 

em matéria de prevenção e de combate à 

fraude e à corrupção, bem como de uma 

fiscalização rigorosa pelo Parlamento 

Europeu; insta a uma forte integração dos 

instrumentos externos da UE, conjugando 

comércio, desenvolvimento e política 

externa e de segurança; salienta que os 

Estados-Membros têm de demonstrar 

maior empenho neste domínio; 

33. Apela, no que se refere à assistência 

financeira da UE a outros países 

(especificamente a assistência 

macrofinanceira), à realização de 

avaliações mais aprofundadas de impacto 

ex ante e ex post da proporcionalidade das 

medidas propostas, para que a ajuda seja 

eficiente e verdadeiramente útil aos nossos 

parceiros carenciados; insiste na 

necessidade de estabelecer uma 

condicionalidade para o desembolso da 

assistência e de um controlo adequado da 

utilização dos fundos, incluindo medidas 

em matéria de prevenção e de combate à 

fraude e à corrupção, bem como de uma 

fiscalização rigorosa pelo Parlamento 

Europeu; insta a uma forte integração dos 

instrumentos externos da UE, conjugando 

comércio, desenvolvimento e política 

externa e de segurança; salienta que os 

Estados-Membros têm de demonstrar 

maior empenho neste domínio; 

Or. en 

 

 


