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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Comércio Internacional apresenta à Comissão dos Assuntos Externos, 

competente quanto à matéria de fundo, as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de recomendação 

Citação 1-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 Tendo em conta a estratégia da UE 

«Comércio para Todos», 

 

Alteração  2 

Proposta de recomendação 

Citação 1-B (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 Tendo em conta o documento de trabalho 

dos serviços da Comissão, de 9 de 

novembro de 2017, sobre a 

Implementação dos Acordos de Comércio 

Livre da UE (SWD(2017)0364), 

 

Alteração  3 

Proposta de recomendação 

Considerando E (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 E. Considerando que o comércio 

internacional é um instrumento 

fundamental da UE para ajudar os países 

no seu desenvolvimento económico e 

social, bem como para defender e 

promover os direitos humanos, os valores 

fundamentais e o Estado de direito; 

 

Alteração  4 
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Proposta de recomendação 

Considerando F (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 F. Considerando que, de acordo com os 

Tratados, a política comercial deve 

contribuir para os objetivos de política 

externa da União, incluindo o 

desenvolvimento sustentável; 

 

Alteração  5 

Proposta de recomendação 

N.º 3 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 3. Manifesta preocupação pelo facto de a 

UE e respetivos instrumentos enfrentarem 

desafios consideráveis; 

 

Alteração  6 

Proposta de recomendação 

N.º 6 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 6. Recomenda que se utilizem os fundos 

do IPA para criar canais de comunicação 

para as empresas, em particular as PME, 

tanto nos Estados-Membros como nos 

países em fase de pré-adesão, a fim de 

criar fortes laços comerciais entre as 

zonas respetivas, o que seria muito útil na 

preparação dos países beneficiários para 

a adesão ao mercado interno; 

 

Alteração  7 

Proposta de recomendação 

N.º 9 (novo) 
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Proposta de recomendação Alteração 

 9. Salienta que o apoio técnico 

relacionado com o comércio e a 

assistência económica prestada pela 

Política Europeia de Vizinhança (PEV) 

aos parceiros próximos da União nas suas 

fronteiras meridionais e orientais 

proporcionam um importante contributo 

para a evolução democrática dessas 

regiões; observa que os fundos ao abrigo 

do Instrumento Europeu de Vizinhança 

(IEV) podem ser utilizados para a 

facilitação do comércio e, como tal, 

podem complementar os fundos da UE 

para o Acordo de Facilitação do 

Comércio, que deve garantir melhor a 

estabilidade política a médio e longo 

prazo;  

 

 

Alteração  8 

Proposta de recomendação 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 20-A. Recomenda a criação de 

mecanismos sólidos e coerentes de 

acompanhamento e avaliação no âmbito 

da arquitetura de instrumentos, de forma 

a garantir uma melhor responsabilização 

e transparência, assim como uma melhor 

orientação das despesas a título dos 

fundos; 

 

Alteração  9 

Proposta de recomendação 

N.º 20-B (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 20-B. Solicita a inclusão da perspetiva de 

género em todos os estudos estratégicos e 
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avaliações de impacto ex ante e ex post, a 

fim de assegurar o pleno cumprimento 

dos objetivos do artigo 8.º do TFUE; 

 

Alteração  10 

Proposta de recomendação 

N.º 35 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 35. Considera que o Instrumento de 

Parceria (IP) poderia ser uma ferramenta 

importante para apoiar a implementação 

dos acordos de comércio livre, 

nomeadamente mediante o apoio às 

atividades dos grupos consultivos 

internos; realça a necessidade de avaliar 

a utilização e a distribuição dos fundos, 

bem como a eficácia do Instrumento de 

Parceria e dos programas «Business 

Avenue» e «EU Gateway», que devem 

complementar as competências dos 

Estados-Membros em matéria de 

promoção do comércio externo; 

 

Alteração  11 

Proposta de recomendação 

N.º 36 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 36. Observa que um dos objetivos do IP é 

a diplomacia pública, com a finalidade de 

promover a confiança e a compreensão 

dos países terceiros relativamente às 

políticas da UE; salienta que a 

participação da sociedade civil é da maior 

importância e congratula-se com a 

atribuição de 3 milhões de euros para 

apoiar a participação de organizações da 

sociedade civil nos grupos consultivos 

internos; 
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Alteração  12 

Proposta de recomendação 

N.º 37 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 37. Observa que as PME da UE devem ser 

tidas em consideração em termos de 

acesso a instrumentos de financiamento 

externo mediante um quadro 

regulamentar menos complexo e mais 

favorável, que possa facilitar uma 

utilização mais flexível dos fundos e, ao 

mesmo tempo, ajudar as PME a adquirir 

experiência internacional; 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 da UE de apoio às 

PME, como o COSME, bem como à 

subsidiariedade, à não duplicação de 

esforços e à complementaridade 

relativamente aos programas dos Estados-

Membros; insta 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; sublinha a necessidade de 

melhorar a sensibilização e a informação 

das PME sobre os instrumentos 

existentes, em especial a nível nacional; 

 

Alteração  13 

Proposta de recomendação 

N.º 48 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 48. Realça que as delegações da UE, 

juntamente com os Estados-Membros, 

podem igualmente ajudar as PME a 

utilizarem estes instrumentos financeiros 

com vista a criar relações a médio prazo 

entre as empresas da UE e as economias 

dos países beneficiários; sublinha a 
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necessidade de as Direções-Gerais 

competentes da Comissão e o SEAE 

adotarem uma abordagem mais coerente e 

simplificada no que se refere à criação e 

execução dos instrumentos de 

financiamento externo; 

 

Alteração  14 

Proposta de recomendação 

N.º 49 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 49. Considera que o respeito das normas 

laborais fundamentais da OIT, das 

convenções multilaterais em matéria de 

ambiente e dos princípios da OMC devem 

igualmente ser tidos em conta para a 

atribuição de fundos; 

 

Alteração  15 

Proposta de recomendação 

N.º 50 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 50. Convida a Comissão a ponderar a 

afetação de fundos através dos 

instrumentos de financiamento externo 

para a cooperação e a assistência técnica 

com os países terceiros, em especial os 

países em desenvolvimento, a fim de 

promover a adesão ao Acordo de 

Wassenaar, ao Grupo da Austrália, ao 

Regime de Controlo da Tecnologia dos 

Mísseis e ao Grupo de Fornecedores 

Nucleares, bem como para prevenir 

violações dos direitos humanos em 

relação à atual reformulação do 

Regulamento “Dupla Utilização”; 
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