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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. Insta a Comissão a assegurar que os futuros acordos comerciais oferecem condições de 
concorrência equitativas, nomeadamente no que diz respeito à concorrência e aos 
auxílios estatais; salienta que os auxílios estatais apenas devem ser autorizados em 
casos excecionais devidamente justificados, regidos pela legislação, de modo a evitar 
distorções da concorrência no mercado, prevendo simultaneamente exceções e 
justificações relacionadas com a concretização dos objetivos do Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas; recorda que à medida que as empresas adquirem um âmbito 
mundial, as autoridades da concorrência também devem fazê-lo, tanto mais que a 
disseminação das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e a emergência da 
economia digital levaram a uma concentração excessiva do mercado e do poder em 
alguns setores; considera que o desenvolvimento de um comércio justo à escala mundial 
passa necessariamente pela existência de normas a nível mundial em matéria de 
concorrência e pelo mais elevado nível de coordenação entre autoridades da 
concorrência, nomeadamente no que diz respeito ao intercâmbio de informações no 
âmbito de processos de concorrência;

2. Recorda que os acordos de investimento e de comércio internacional devem incluir um 
capítulo específico e sólido relativo à concorrência;

3. Exorta a Comissão a intensificar os esforços para mostrar ambição na abertura dos 
mercados de contratos públicos internacionais e na melhoria do acesso das empresas 
europeias às parcerias público-privadas em países terceiros; considera necessário 
reduzir as assimetrias no acesso aos contratos públicos entre a União e países terceiros, 
nomeadamente os EUA e a China; insta todos os parceiros comerciais da UE a 
permitirem um acesso não discriminatório das empresas e dos trabalhadores europeus 
aos seus mercados de contratos públicos; congratula-se com o renovado debate sobre o 
Instrumento Internacional de Contratação Pública (IICP), que estabelece a reciprocidade 
necessária nos casos em que os parceiros comerciais restringem o acesso aos seus 
mercados de contratos públicos, e exorta o Conselho Europeu a adotar rapidamente esse 
instrumento; apoia os esforços da Comissão de abertura dos mercados de contratos 
públicos de países terceiros através de parcerias comerciais bilaterais; recorda que as 
empresas que não operam em condições de mercado e são movidas por considerações 
geopolíticas poderiam vencer praticamente todos os concorrentes nos concursos 
públicos europeus; exorta a Comissão a acompanhar os concursos públicos e a evitar 
que as empresas e os trabalhadores europeus sejam prejudicados pela concorrência 
desleal de empresas geridas por estados;

4. Recorda que a luta contra as práticas comerciais desleais, designadamente através da 
política de concorrência, é necessária para garantir condições de concorrência 
equitativas a nível mundial, de forma a beneficiar os trabalhadores, os consumidores e 
as empresas, e é uma das prioridades da estratégia comercial da União; salienta que o 
documento de reflexão intitulado «Controlar a Globalização» defende que a União deve 
tomar medidas para restabelecer condições de concorrência equitativas; congratula-se 
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com a inclusão de disposições sobre políticas de concorrência no Acordo de Parceria 
Económica com o Japão e no Acordo Económico e Comercial Global com o Canadá; 
lamenta, todavia, que essas disposições tenham um âmbito de aplicação limitado e não 
prevejam mecanismos eficazes de aplicação e de resolução de litígios; realça a 
importância de incluir disposições ambiciosas em matéria de concorrência em todos os 
acordos comerciais e de assegurar a sua aplicação, a fim de garantir regras equitativas;

5. Sublinha a importância da cooperação a nível mundial no que toca à aplicação das 
regras em matéria de concorrência; apoia a participação ativa da Comissão e das 
autoridades nacionais da concorrência na Rede Internacional da Concorrência;

6. Congratula-se com a proposta de criação de um quadro europeu para a análise do 
investimento direto estrangeiro; considera que se trata de um instrumento útil para 
proteger as empresas europeias com interesse estratégico de práticas comerciais desleais 
suscetíveis de pôr em risco a segurança e a ordem pública, bem como para garantir que 
os princípios de concorrência equitativa são respeitados na UE;

7. Salienta a importância do instrumento antissubvenções para lutar contra a concorrência 
desleal a nível mundial e criar condições de concorrência equitativas com as normas da 
UE em matéria de auxílios estatais; lamenta, neste contexto, que, em 2017, a República 
Popular da China tenha voltado a criar o maior número de novas barreiras ao comércio 
contra as empresas e os trabalhadores europeus e tenha estado envolvida na maioria dos 
processos antissubvenções europeus;

8. Manifesta preocupação relativamente à política aduaneira dos EUA e ao seu impacto na 
competitividade das empresas europeias; salienta que os esforços da Comissão para 
reequilibrar o comércio com os EUA devem ser firmes, mas equilibrados, 
proporcionados e compatíveis com as regras da OMC;

9. Solicita à Comissão que intensifique os seus esforços destinados a promover a 
concorrência equitativa no mercado mundial, nomeadamente lutando contra a utilização 
injustificada de barreiras pautais e de subsídios, através de uma maior cooperação com 
outros países em fóruns como a OMC, a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE), a Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), o G20 e o Banco Mundial; recorda o 
trabalho realizado na OMC, entre 1996 e 2004, relativamente à interação entre o 
comércio e a política de concorrência e lamenta que esta questão não faça parte do 
programa de trabalho da OMC desde então; sublinha que as disposições constantes dos 
acordos da OMC, como o artigo IX do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(GATS), preveem uma base para o reforço da cooperação entre os membros da OMC 
em matéria de concorrência; solicita, por conseguinte, a que, na décima segunda 
Conferência Ministerial da OMC, se façam novos progressos no sentido de garantir uma 
concorrência equitativa a nível internacional;

10. Manifesta preocupação quanto à alegada incapacidade da OMC de enfrentar os países 
que não têm uma economia de mercado e combater as distorções da concorrência 
causadas por subvenções e intervenções estatais, apesar de acreditar firmemente no 
papel fundamental da OMC; saúda a ação tripartida dos EUA, Japão e UE para reformar 
a OMC em conformidade;
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11. Insta a Comissão a aumentar o seu apoio às pequenas e médias empresas (PME) da UE, 
para que estas possam proteger e exercer os seus direitos em caso de práticas comerciais 
desleais, como o dumping e as subvenções de países terceiros; Assinala, neste contexto, 
os esforços desenvolvidos pela Comissão destinados a combater a concorrência desleal 
em processos muito mediatizados contra empresas bem conhecidas, mas salienta que a 
aplicação efetiva da concorrência equitativa, no caso das PME, também se reveste da 
maior importância;

12. Sublinha que a aplicação eficaz das disposições em matéria de desenvolvimento 
sustentável dos acordos comerciais é importante para melhorar as condições de vida nos 
países parceiros e proteger as empresas europeias da concorrência desleal; congratula-se 
com a introdução de critérios ambientais e sociais na reforma das medidas 
antissubvenções e antidumping.
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