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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. Salienta que a existência de condições de concorrência equitativas a nível mundial num 
sistema comercial multilateral baseado em regras é essencial para as empresas 
europeias, incluindo as PME, de forma a estimular o crescimento, garantir um ambiente 
estável e previsível e salvaguardar a competitividade, bem como proteger os postos de 
trabalho existentes na UE e criar novos, uma vez que um número crescente de empregos 
depende das cadeias de valor mundiais; 

2. Sublinha que as PME desempenham um papel vital no comércio internacional, 
representando cerca de 30 % das exportações de mercadorias da UE para o resto do 
mundo1; recorda que, a fim de ajudar as PME a enfrentar os importantes desafios de 
entrada em novos mercados e de lhes permitir competir pelos seus próprios méritos, a 
política comercial e de concorrência da UE deve contribuir para um ambiente comercial 
favorável às PME;

3. Exorta a Comissão a assegurar que a política de concorrência da UE promova a 
concorrência leal e as condições comerciais recíprocas a nível da UE e mundial, com o 
objetivo de fortalecer a indústria da UE; solicita, por conseguinte, que as práticas 
comerciais desleais sejam combatidas de forma eficaz, utilizando plenamente os 
instrumentos disponíveis, desenvolvendo ferramentas novas e eficazes e corrigindo os 
efeitos de distorção decorrentes da propriedade estatal estrangeira e das subvenções no 
mercado interno, em particular nos casos em que existe financiamento da UE; 
congratula-se, neste contexto, com a intenção da nova Comissão de reforçar o 
mecanismo de análise do investimento direto estrangeiro e solicita que sejam retomados 
os debates sobre o instrumento de contratação pública internacional da UE;

4. Insta, além disso, a Comissão a reforçar a cooperação global em matéria de 
concorrência ou a assegurar condições equitativas de concorrência através de acordos 
comerciais bilaterais e em fóruns internacionais; apoia plenamente os esforços da 
Comissão no contexto da reforma em curso da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) no sentido de atualizar as regras multilaterais em matéria de subvenções ou 
iniciativas setoriais, com o objetivo de tratar adequadamente a questão das subvenções a 
nível internacional;

5. Insta a Comissão a prosseguir a negociação de disposições ambiciosas e aplicáveis em 
matéria de concorrência e de auxílios estatais em todos os futuros acordos comerciais no 
âmbito de uma política comercial da UE holística e ambiciosa;

6. Convida a Comissão a assegurar que as regras da concorrência sejam compatíveis com a 
economia moderna e sirvam melhor os consumidores europeus, tendo plenamente em 
conta o impacto da digitalização da economia sobre a forma de funcionamento dos 
mercados mundiais; congratula-se, neste contexto, com as negociações multilaterais em 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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curso sobre o comércio eletrónico no âmbito da OMC, a fim de assegurar que as 
empresas possam competir a nível mundial em condições de concorrência equitativas, 
com base nas regras do comércio mundial.


