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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 no seu relatório:

Recomendações

1. Considera que, se os colegisladores acordarem um novo instrumento abrangente de ação 
externa, o respetivo título deve referir-se explicitamente ao «comércio», devendo ler-se, 
por exemplo «Vizinhança, desenvolvimento, comércio e instrumento de cooperação 
internacional»;

2. Congratula-se com o aumento das dotações para as ações inscritas na rubrica 6 («Países 
vizinhos e resto do mundo») na proposta da Comissão sobre o quadro financeiro 
plurianual (QFP) para o período de 2021 a 2027, e solicita um aumento adequado (de 
30%) dos recursos dedicados ao comércio internacional no âmbito da mesma secção, os 
quais devem ser destinados especificamente ao comércio;

3. Salienta que o objetivo do QFP é a aplicação de políticas; congratula-se, neste contexto, 
pelo facto de a ambiciosa estratégia «Comércio para Todos» ter definido uma 
abordagem de política comercial baseada em valores para a União, incluindo os 
princípios do comércio justo e equitativo, e solicita um QFP 2021-2027 que preveja 
financiamento suficiente e o apoio político e administrativo necessário para obter um 
maior desenvolvimento da política comercial da União em apoio dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, por meio de estratégias 
coerentes; manifesta a sua preocupação com a falta de um compromisso claro e visível 
nesse sentido nas propostas relativas ao QFP; salienta que devem ser devidamente tidos 
em conta os ODS, a fim de gerar crescimento económico sustentável, estabilidade, 
emprego e um desenvolvimento sustentável da União Europeia e dos países terceiros, 
em particular no mundo em desenvolvimento; recorda que a aplicação dos ODS diz 
respeito às políticas internas e externas da UE; solicita, por conseguinte, a integração 
dos ODS em todas as políticas – incluindo as comerciais – e iniciativas da UE no 
âmbito do próximo QFP; salienta que o contributo para a aplicação da Agenda 2030 tem 
de ser utilizado para aferir o sucesso das políticas; considera que deve ser dada especial 
atenção à disponibilidade de alimentos suficientes e de boa qualidade, de água potável e 
da construção de instalações adicionais para a eliminação de águas residuais, a fim de 
concretizar os ODS 2 e 6; chama ainda a atenção para a dimensão e as implicações da 
pobreza energética nos países em desenvolvimento e exige medidas adicionais para 
reduzir a pobreza energética em conformidade com o ODS 7, sobretudo nas zonas rurais 
remotas e nas regiões sem ligação à rede de energia; salienta que os fundos destinados 
às iniciativas de ajuda ao comércio devem ser aumentados;

4. Salienta a necessidade de manter na futura arquitetura de instrumentos financeiros para 
a política externa a flexibilidade aplicada nos instrumentos já existentes, como o 
Instrumento de Parceria, para o financiamento das tarefas relacionadas com o comércio, 
como os grupos consultivos internos, e solicita o aumento dos montantes disponíveis 
para tais medidas de acompanhamento; observa que um dos objetivos dos instrumentos 
externos da União é a diplomacia pública, a fim de criar confiança e compreensão em 
países terceiros no que diz respeito às políticas da UE; salienta que o envolvimento da 
sociedade civil é da maior importância e reconhece a importância dos GCI como 
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instrumentos poderosos para a aplicação correta dos acordos de parceria comercial; 
contudo observa com preocupação que eles têm um orçamento insuficiente e sofrem de 
falta de capacidade, especialmente em países terceiros, e exorta, por conseguinte, à 
atribuição de dotações mais elevadas para apoiar a participação de organizações da 
sociedade civil nos grupos consultivos internos;

5. Reitera o seu pedido no sentido da afetação de recursos suficientes para realizar 
avaliações ex ante, intercalares e ex post de acordos comerciais e rever a metodologia 
utilizada, incluindo no que respeita aos efeitos cumulativos, ao impacto na realização 
dos ODS e na aplicação do Acordo de Paris; considera que a União Europeia deve ter 
mais em conta o impacto social, sanitário e ambiental das suas relações e acordos 
comerciais aquando da avaliação de situações atuais e futuras, e salienta a necessidade 
de dados repartidos em função do género; exorta a Comissão a cooperar de forma 
estreita com os departamentos científicos da CNUCED e da OCDE;

6. Observa que a conclusão de qualquer novo acordo de comércio livre pode representar 
uma perda substancial de receitas para o orçamento dos recursos próprios da União; 
insta a Comissão a medir rigorosamente as perdas e a fornecer ao Parlamento os 
números correspondentes a cada acordo concluído; observa que os Estados-Membros 
retêm 20% dos custos de cobrança dos direitos aduaneiros sobre as importações 
provenientes do exterior da União; apoia a proposta de redução desta quota para 10%, 
para o período de 2021-2027 do QFP, em benefício do orçamento de recursos próprios 
da União; insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem as suas medidas contra 
a fraude aduaneira comercial;

7. Chama a atenção para o facto de a união aduaneira ser uma das mais importantes fontes 
de capacidade financeira da União Europeia; solicita, portanto, uma aplicação mais 
estrita e homogénea do Código Aduaneiro da União; reitera a sua inquietação causada 
na sequência de um relatório de 2017 do OLAF1, que sugere que os importadores do 
Reino Unido evitaram uma grande quantidade de direitos aduaneiros através de faturas 
fictícias e falsas e de declarações aduaneiras incorretas aquando da importação; constata 
que outras inspeções da Comissão revelaram um aumento significativo da escala do 
sistema de fraude por subvalorização que opera através do «hub» no Reino Unido; 
recorda que – apesar de ter sido informado dos riscos de fraude relacionados com a 
importação de têxteis e calçado originários da República Popular da China desde 2007 e 
apesar de ter sido instado a tomar medidas adequadas de controlo dos riscos – o Reino 
Unido não tomou medidas para prevenir a fraude; observa com preocupação as 
conclusões do OLAF indicando que a «negligência continuada das autoridades 
aduaneiras do Reino Unido» privou a União Europeia de 1,987 mil milhões de euros de 
receitas de direitos perdidos e insta o Reino Unido a pagar a multa de 2,7 mil milhões 
de euros, conforme solicitado pela Comissão;

8. Reitera que a política comercial e as políticas de desenvolvimento são elementos 
complementares das políticas externas da União, sendo parte integrante do Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento, e que os princípios da eficácia da ajuda também têm 
de ser aplicados à ajuda ao comércio; recorda o compromisso por cumprir assumido 
pela União e pela maioria dos seus Estados-Membros no sentido de aumentar a sua 

                                               
1 Organismo Europeu de Luta Antifraude, Relatório do OLAF de 2016 - Décimo sétimo relatório do Organismo 
Europeu de Luta Antifraude, 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, 2017.
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ajuda pública ao desenvolvimento (APD) para 0,7 % do PIB até 2030, incluindo a 
afetação de 20 % da APD da UE a ações em prol da inclusão social e do 
desenvolvimento humano e 0,2 % do RNB a favor da APD da União aos países menos 
desenvolvidos;

9. Realça que o próximo QFP deve proporcionar assistência macrofinanceira (AMF) 
sujeita a uma estrita condicionalidade em matéria de progresso económico e social;

10. Salienta que o papel crucial das PME para a economia da União se deve refletir numa 
estratégia global e coerente que crie um ambiente favorável às PME europeias e 
fomente as suas oportunidades de comércio e investimento a nível internacional; reitera 
o apelo à Comissão para que avalie e melhore as várias iniciativas de apoio à 
internacionalização das PME quanto à sua eficácia e eficiência, incluindo as iniciativas 
desenvolvidas no âmbito do instrumento de parceria, relativamente às iniciativas 
privadas e dos Estados-Membros, bem como outros instrumentos de financiamento da 
União que apoiam as PME, como o COSME, com vista a garantir a complementaridade 
e o valor acrescentado europeu; exorta a Comissão a continuar a financiar programas de 
internacionalização de PME e a envidar esforços para disponibilizar uma calculadora de 
regras de origem adaptada às PME, que lhes permita especificamente utilizar as 
preferências disponíveis ao abrigo dos acordos existentes, com o objetivo de aumentar a 
taxa de utilização das preferências; observa que o acesso das PME aos instrumentos de 
financiamento externo deve ser melhorado mediante um quadro regulamentar menos 
complexo e mais convivial, que possa facilitar uma utilização mais flexível dos fundos 
disponíveis e, ao mesmo tempo, ajudar as PME a adquirir experiência internacional; 
sublinha a necessidade de melhorar a sensibilização e a informação das PME sobre os 
instrumentos existentes, em especial a nível nacional;

11. Recomenda a criação de mecanismos sólidos e coerentes de acompanhamento e 
avaliação, no âmbito da futura arquitetura de instrumentos financeiros, incluindo os 
mecanismos necessários para cumprir as obrigações previstas nos capítulos relativos ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável, de forma a garantir uma melhor 
responsabilização, transparência e supervisão democrática por parte do Parlamento, 
assim como uma melhor orientação das despesas; solicita que sejam garantidas reservas 
orçamentais maiores e suficientes no âmbito da futura arquitetura dos instrumentos 
financeiros, e que seja afetado pessoal à Direção-Geral do Comércio da Comissão para 
lhe permitir executar o número cada vez maior de atividades, para acompanhar a 
aplicação dos acordos comerciais, para a mobilização de instrumentos de defesa 
comercial, em particular para defender e promover o multilateralismo no âmbito do 
desenvolvimento de regras e de regulamentação em matéria de comércio mundial, para 
proceder à reforma da OMC e para integrar melhor a política comercial e a definição de 
regras no quadro do sistema das Nações Unidas; solicita uma contribuição adicional da 
União para a dimensão parlamentar da OMC, nomeadamente através de um maior apoio 
financeiro e de pessoal ao secretariado responsável; salienta a importância de assegurar 
recursos financeiros adequados para permitir um controlo regular e eficiente das 
obrigações decorrentes dos capítulos relativos ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável por parte das organizações internacionais, nomeadamente as missões da 
Organização Internacional do Trabalho e os trabalhos de monitorização e recolha de 
informações levados a cabo por outras organizações da ONU;
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12. Insta a Comissão a afetar fundos suficientes – através dos instrumentos de 
financiamento externo para a cooperação e a assistência técnica com países terceiros, 
especialmente os países em desenvolvimento – para as medidas de acompanhamento 
necessárias à legislação relacionada com o comércio, como o regulamento que 
estabelece as obrigações de dever de diligência na cadeia de aprovisionamento para os 
importadores da União de estanho, de tântalo e de tungsténio, dos seus minérios e de 
ouro provenientes de zonas de conflito e de alto risco, o Processo de Kimberley, bem 
como a iniciativa emblemática da Comissão sobre o setor do vestuário e iniciativas 
similares e ainda o Pacto Global das Nações Unidas;

13. Considera que o fundo europeu de garantia relativo às ações externas é um mecanismo 
eficiente e eficaz para constituir uma provisão para os riscos associados às operações de 
concessão de empréstimos da União em países terceiros; solicita a disponibilização de 
empréstimos adicionais para apoiar as PME e o desenvolvimento de infraestruturas 
sociais e económicas nas regiões mais afetadas pela crise migratória e dos refugiados;

14. Salienta que o apoio à facilitação do comércio nos países parceiros tem de continuar a 
ser uma tarefa importante do QFP, recomendando simultaneamente que se dê maior 
destaque à redução do prazo de colocação no mercado nos mercados locais e regionais, 
que se aumente o apoio às instalações de armazenamento de peixe e de produtos 
agrícolas e que se aumentem os incentivos ao comércio justo e ético com a União.
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