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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto 

à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Faz notar que a União tem uma agenda comercial cada vez mais ambiciosa, tal como 

previsto na estratégia «Comércio para Todos», o que tem conduzido a um aumento do 

volume de trabalho da DG Comércio; salienta a necessidade de envidar esforços 

adicionais para reforçar o acompanhamento ex ante, intercalar e ex post, 

designadamente pela sociedade civil, da aplicação e do impacto dos acordos comerciais 

concluídos pela União, bem como de uma comunicação pública e divulgação de 

informação sobre a matéria adequadas, de molde a assegurar a aplicação e o 

cumprimento das obrigações da União e dos seus parceiros comerciais, em particular no 

que diz respeito à luta contra a pobreza, ao desenvolvimento sustentável e ao respeito 

pelos direitos humanos; reconhece o impacto negativo dos futuros acordos TTIP e 

CETA no nível dos recursos próprios, realça, contudo, que cumpre aumentar os fundos 

destinados às iniciativas de ajuda ao comércio e atribuir recursos suficientes, de molde a 

garantir que a DG Comércio disponha de pessoal suficiente para levar a cabo o número 

crescente de negociações simultâneas e de atividades de controlo; 2. Realça a 

necessidade urgente de proceder a uma reorganização exaustiva do orçamento da União 

e da sua estrutura no contexto da revisão do QFP e no que diz respeito à agenda de 

política comercial, pelo que insta a Comissão a assumir um papel ativo sobre esta 

matéria perante o Conselho e o Parlamento Europeu; 

3. Observa que os cidadãos da União exigem cada vez mais uma maior participação e um 

maior empenhamento na política comercial da União e que a Comissão fez deste 

objetivo uma prioridade; salienta, a este respeito, que é crucial que sejam atribuídos 

recursos suficientes para envolver ativamente os cidadãos na elaboração da política 

comercial da União, mediante uma participação ativa, reuniões com as partes 

interessadas, iniciativas de comunicação em linha e fora de linha e a tradução de fichas 

informativas, textos de negociação e documentos de tomada de posição; exorta os 

Estados-Membros a assumirem um papel mais ativo na explicação do valor 

acrescentado da política comercial da União, uma vez que são eles a definir os 

mandatos de negociação, e a afetarem recursos suficientes para essas explicações nos 

seus orçamentos nacionais; 

4. Realça que o comércio internacional constitui um importante instrumento em toda a 

ação externa da União que pode, se for acompanhado do financiamento necessário e 

implementado através de estratégias políticas, económicas, comerciais e de 

desenvolvimento coerentes, contribuir para o desenvolvimento sustentável, em 

particular nos países em desenvolvimento, permitindo, deste modo, uma intervenção 

ativa da UE no combate às causas da migração; 

5. Salienta que o apoio técnico relacionado com o comércio e a assistência económica 

prestada pela Política Europeia de Vizinhança (PEV) aos nossos parceiros mais 

próximos da Parceria Oriental, assim como aos países pós-Primavera Árabe, dão um 

importante contributo para a estabilidade dessas regiões; manifesta, por conseguinte, a 

sua apreensão face à proposta de cortes no financiamento destinado ao eixo 

mediterrânico, bem como na assistência à Palestina e à UNRWA; reitera que, nos países 
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parceiros, o objetivo deve ser, acima de tudo, alcançar melhorias tangíveis e 

sustentáveis das condições de vida dos cidadãos;  

6. Lamenta a proposta de redução significativa da assistência macrofinanceira em 

comparação com o seu nível excecionalmente elevado em 2016, dado que muitos destes 

países continuam a enfrentar graves dificuldades económicas; considera que será 

necessário um financiamento superior ao proposto para garantir que possam ser tidos 

em conta todos os futuros pedidos de empréstimos; realça que os empréstimos ao abrigo 

da AMF e as correspondentes condições de reembolso não devem criar uma nova forma 

de dependência dos países beneficiários; 

7. Manifesta a sua preocupação com o crescente recurso a garantias e instrumentos 

financeiros exteriores ao orçamento da União para dar resposta às múltiplas crises, 

financiados em parte pelo orçamento da União, através de cortes de programas no 

âmbito da categoria IV; realça a incapacidade de os Estados-Membros igualarem as 

contribuições da União para os dois fundos fiduciários, o que limita o seu impacto 

potencial; insiste em que esses instrumentos de financiamento devem respeitar os 

critérios de eficácia da ajuda estabelecidos, como a apropriação e o alinhamento, e 

continuar a ser uma exceção, uma vez que não exigem uma confirmação antecipada do 

Parlamento Europeu, carecendo, por conseguinte, de legitimidade democrática; reitera 

que esses instrumentos devem finalmente ser incluídos no orçamento da União, a fim de 

permitir um controlo democrático adequado; 

8. Congratula-se com o anúncio feito pela Comissão de que irá apresentar no outono de 

2016 uma proposta de plano de investimento externo, enquanto parte de um novo 

quadro de parceria para a migração; considera que o plano de investimento externo irá 

oferecer novas oportunidades de investimento às empresas europeias nos países 

terceiros em desenvolvimento e contribuir para uma estabilização política e económica 

sustentável da Vizinhança Europeia; lamenta que as próximas propostas não se 

encontrem refletidas no projeto de orçamento geral de 2017; salienta que a criação do 

novo fundo não deverá ser feita em detrimento dos programas já em situação de 

subfinanciamento na categoria 4, mas antes utilizar os fundos, bem como os 

conhecimentos especializados e as capacidades de gestão do Banco Europeu de 

Investimento; 

9. Toma nota da proposta de aumento das dotações de autorização e do reforço 

significativo das dotações de pagamento para o Instrumento de Parceria; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de os projetos individuais de promoção do comércio levados a 

cabo no âmbito do presente instrumento não serem complementares aos atuais 

programas locais e regionais, gerando, ao invés, uma concorrência desleal; insta a 

Comissão a avaliar e melhorar os mecanismos existentes destinados a promover a 

internacionalização das PME no que diz respeito à sua coerência com outros 

instrumentos europeus de apoio às PME, como o COSME, bem como à subsidiariedade, 

à não duplicação de esforços e à complementaridade relativamente aos programas 

respetivos dos Estados-Membros; convida a Comissão a apresentar, em tempo 

oportuno, propostas para a revisão intercalar desses programas, com vista a melhorar a 

sua eficiência e a sua eficácia. 
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