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Comissão do Comércio Internacional
O Presidente

24.9.2019

Exmo. Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - 
todas as secções COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD) 

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Comércio Internacional decidiu submeter 
um parecer à comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 24 de setembro de 2019, a 
comissão decidiu enviar o parecer sob a forma de carta.

Nessa reunião, a Comissão do Comércio Internacional apreciou o assunto e decidiu instar a 
Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar.

Com os melhores cumprimentos,

Bernd Lange
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SUGESTÕES

1. Observa que a agenda comercial ambiciosa da União exige recursos suficientes para a sua 
execução; salienta, por conseguinte, que a DG Comércio deve receber um financiamento 
adequado para assegurar uma negociação e celebração rápidas de acordos comerciais e um 
acompanhamento adequado da execução dos acordos comerciais celebrados e da legislação 
comercial, garantindo simultaneamente um financiamento suficiente para permitir ao novo 
Responsável Principal no domínio do Comércio desempenhar esta nova função de forma 
eficaz; apoia a atribuição à DG Comércio da dotação orçamental necessária para a execução 
do regulamento relativo à análise do investimento direto estrangeiro, a partir da sua entrada 
em vigor em outubro de 2020;

2. Salienta que, embora promova principalmente um crescimento económico mutuamente 
benéfico e o desenvolvimento sustentável, nomeadamente garantindo um melhor acesso ao 
mercado e a criação de regras internacionais em matéria de investimento, a política comercial 
é um instrumento fundamental para a política externa da União, que pode contribuir para 
promover os valores da UE a nível internacional, em particular o respeito dos direitos 
humanos, a igualdade de género, a proteção do clima, o Estado de direito e a aplicação das 
normas laborais internacionais, e pode ajudar a garantir a consecução dos ODS à escala 
mundial, incentivando simultaneamente os nossos parceiros comerciais a colocar os direitos 
sociais e a sustentabilidade no centro das suas políticas económicas; insta, por conseguinte, a 
que sejam disponibilizados fundos suficientes para assegurar um acompanhamento e 
avaliações intercalares e ex post adequados, com dados desagregados por género, bem como 
para assegurar o respeito dos compromissos assumidos por países terceiros;

3. Sublinha que a aceitação da política comercial da UE exige uma relação ativa com os seus 
intervenientes e a sociedade civil; salienta, por conseguinte, que devem ser disponibilizados 
mais recursos para ações de sensibilização sobre a política comercial, diálogos com os 
cidadãos, serviços de apoio e assistência às PME e aos consumidores, assim como aos grupos 
consultivos nacionais, que são os principais veículos para conseguir uma participação efetiva 
da sociedade civil na aplicação e no acompanhamento dos capítulos relativos à 
sustentabilidade do comércio dos acordos comerciais, que são uma parte essencial da 
arquitetura comercial;

4. Solicita uma plena utilização dos fundos disponíveis para apoiar a internacionalização das 
PME, dando especial atenção aos Estados-Membros atualmente mais atrasados neste domínio, 
e permitir a sua participação na tomada de decisões em matéria de política comercial;

5. Sublinha o papel vital desempenhado pelos parlamentos nos debates sobre a política 
comercial mundial; observa que a Conferência Parlamentar da OMC é um instrumento 
valioso neste contexto, que requer um financiamento adequado para realizar o seu potencial; 
salienta, por conseguinte, que, tal como em 2019, devem ser disponibilizados recursos 
suficientes para permitir a participação do PE no fórum e proporcionar uma infraestrutura 
adequada para as atividades da conferência. 


