
 

AD\1109436PT.docx  PE589.318v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão do Comércio Internacional 
 

2016/2100(INI) 

10.11.2016 

PARECER 

da Comissão do Comércio Internacional 

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

sobre o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência da UE 

(2016/2100(INI)) 

Relator de parecer: Adam Szejnfeld 



 

PE589.318v02-00 2/5 AD\1109436PT.docx 

PT 

PA_NonLeg 



 

AD\1109436PT.docx 3/5 PE589.318v02-00 

 PT 

SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Realça que a concorrência leal nos domínios do comércio, serviços e investimento tem um 

impacto positivo no desenvolvimento social e económico da UE e dos parceiros 

comerciais da UE; insta a Comissão e o Conselho a concluírem rapidamente os seus 

trabalhos sobre a modernização dos instrumentos de defesa comercial, que são necessários 

para garantir uma concorrência leal no mercado da UE, e considera que os acordos 

comerciais devem abordar sistematicamente o desafio das práticas comerciais desleais por 

parte de países terceiros; 

2. Exorta a Comissão a colaborar com os parceiros comerciais com vista a assegurar que os 

respetivos mercados estão mais abertos às empresas da UE, em particular, no que respeita 

à energia, transportes, telecomunicações, concursos públicos e serviços, incluindo os 

serviços prestados no contexto do exercício de profissões regulamentadas; 

3. Exorta a Comissão a incluir em todos os acordos comerciais disposições ambiciosas em 

matéria de concorrência e a proceder a um controlo eficaz para verificar se estas 

disposições são devidamente executadas pelas partes relativamente a todas as regras, 

incluindo as disposições sobre ajudas públicas, e relativamente a todos os operadores 

económicos, incluindo as empresas públicas; 

4. Salienta que a execução eficaz da política de concorrência da UE exige a cooperação com 

as autoridades da concorrência de países de fora da UE, especialmente das economias 

emergentes; 

5. Salienta a importância de apoiar os países em desenvolvimento nos seus esforços para 

promover e aplicar na prática as normas da concorrência; 

6. Regozija-se com a participação ativa da Comissão em organizações multilaterais da 

concorrência, como a Rede Internacional da Concorrência, a Organização de Cooperação 

e de Desenvolvimento Económicos, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento e a Organização Mundial do Comércio; salienta que a cooperação 

mundial para a aplicação das regras de concorrência contribui para resolver as 

incoerências e melhorar os resultados da aplicação, ajudando as empresas a minorar os 

respetivos custos de conformidade; 

7. Exorta a Comissão a apoiar os esforços com vista a instituir uma base de dados exaustiva 

e de utilização fácil contendo disposições em matéria de concorrência compiladas dos 

acordos de comércio livre, que pode ser gerida pelo secretariado da OMC; 

8. Congratula-se com os progressos obtidos na Conferência Ministerial da OMC em Nairobi 

visando a redução dos subsídios à exportação, a fim de garantir uma concorrência não 

falseada nos mercados internacionais de produtos agrícolas; neste contexto, realça a 

sensibilidade dos setores agrícolas e a necessidade de tomar medidas claras e eficazes – 

inclusivamente no âmbito do quadro dos acordos da OMC – para ajudar os produtores 

europeus a manterem a sua competitividade nos mercados internacionais; 
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9. Reitera que a igualdade de acesso aos recursos naturais, incluindo as fontes de energia, 

tem um impacto fundamental na concorrência leal e equitativa no mercado mundial e 

exorta a Comissão a incluir em todos os acordos comerciais disposições que melhoram o 

acesso a este recurso, incluindo disposições em matéria de práticas anticoncorrenciais das 

empresas públicas, não discriminação e trânsito. 
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