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B7- XXXX/XXXX

Resolução do Parlamento Europeu sobre acordos de cooperação da UE relativos à 
aplicação da política da concorrência – a via a seguir
(2013/2921(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2012)0245),

– Tendo em conta o projeto de acordo entre a União Europeia e a Confederação Suíça 
relativo à cooperação no âmbito da aplicação dos respetivos direitos da concorrência 
(12418/2012),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos dos artigos 
103.° e 352.°, em articulação com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a), subalínea v), do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0146/2013),

– Tendo em conta a pergunta apresentada à Comissão sobre acordos de cooperação da UE 
relativos à aplicação da política da concorrência – a via a seguir (O-XXXX/2013 –
B7-XXXX/XXXX),

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

1. Congratula-se com o acordo proposto entre a União Europeia e a Confederação Suíça 
relativo à cooperação no âmbito da aplicação dos respetivos direitos da concorrência (a 
seguir designado: «o acordo»); considera muito positivo este tipo de acordos de 
cooperação relativos à aplicação da política da concorrência num ambiente económico 
cada vez mais globalizado, em que os cartéis operam num contexto transfronteiras e as 
fusões de empresas envolvem frequentemente várias jurisdições;

2. Entende que convém concluir um acordo deste tipo com a Suíça, tendo em conta a 
importância da localização geográfica estratégica da Suíça para a UE e os diversos 
inquéritos paralelos realizados por ambas as jurisdições num passado recente; espera que 
este acordo permita que os processos judiciais instaurados contra os cartéis internacionais 
e as condenações dos abusos transfronteiras de posição dominante sejam mais eficazes e 
que o risco de avaliações divergentes em ambas as jurisdições diminua; insta a Comissão 
e a Comissão da Concorrência suíça a continuarem verdadeiramente determinadas em 
lutar contra os cartéis, já que estes prejudicam o bem-estar dos consumidores e a inovação 
e afetam de forma negativa a competitividade de ambas as economias;

3. Lamenta, não obstante, que o acordo não estabeleça obrigações juridicamente vinculativas 
no que toca à cooperação e deixe uma grande margem de apreciação, nomeadamente a 
respeito dos «interesses importantes» que qualquer das Partes pode invocar como 
justificação para a inobservância de um pedido da outra Parte; exorta a Comissão e as 
autoridades suíças a cooperarem genuinamente, sem se escudarem em conceitos não 
determinados; convida também as autoridades nacionais responsáveis pela concorrência e 
a Comissão da Concorrência suíça a cooperarem de forma recíproca;
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4. Sublinha que importa assegurar o respeito pelas garantias processuais previstas para as 
Partes nos respetivos sistemas jurídicos; apela a que sejam estabelecidos mecanismos 
seguros para o uso e a transmissão de informações confidenciais; salienta a importância de 
proteger os documentos que estejam relacionados com pedidos de clemência ou processos 
de resolução de litígios, designadamente de uma eventual divulgação futura no contexto 
de ações cíveis ou penais;

5. Assinala que é aconselhável adotar uma abordagem coerente relativamente aos recursos 
contra decisões de ambas as jurisdições e solicita à Comissão e à Comissão da 
Concorrência suíça que contemplem esta possibilidade de cooperação adicional;

6. Insta os Estados-Membros e as suas autoridades nacionais responsáveis pela concorrência 
a cooperarem plenamente com a Comissão para a aplicação eficaz deste acordo; considera 
que é essencial monitorizar cuidadosamente a sua aplicação, de modo a aprender com a 
experiência adquirida, e examinar eventuais aspetos problemáticos;

7. Entende que a principal novidade introduzida por este tipo de «acordo de segunda 
geração», designadamente a possibilidade de a Comissão e a Comissão da Concorrência 
suíça procederem ao intercâmbio de informações confidenciais, constitui um passo 
positivo e é de opinião que este acordo pode ser considerado um modelo para futuros 
acordos de cooperação bilaterais relativos à aplicação da política da concorrência; entende 
que a UE deve adotar um quadro geral que estabeleça uma base comum mínima e 
coerente para futuras negociações neste contexto, dando, porém, margem de manobra à 
Comissão para a obtenção de resultados mais ambiciosos caso a caso;

8. Convida a Comissão a promover de forma ativa a cooperação em matéria de aplicação da 
política da concorrência a nível internacional, principalmente em instâncias multilaterais, 
tais como a OMC, a RIC e a OCDE; considera que este seria o meio mais eficaz de 
cooperação, já que os inquéritos envolvem frequentemente várias jurisdições, nas quais 
não existem acordos bilaterais entre todas as Partes ou estes têm disposições diferentes; 
apela à OCDE e à RIC para que desenvolvam instrumentos para a promoção da 
cooperação multilateral e proporcionem orientações atualizadas em matéria de melhores 
práticas;

9. Frisa que, embora a cooperação multilateral não esteja plenamente operacional, o 
Conselho e a Comissão devem promover este tipo de acordos bilaterais; encoraja a 
Comissão a examinar a possibilidade de encetar negociações similares com países com os 
quais já tenha celebrado acordos de primeira geração, bem como com outros agentes 
internacionais importantes, tais como a China ou economias emergentes; salienta que uma 
estratégia que tenha por objetivo atingir a convergência no que toca à aplicação das regras 
em matéria de defesa da concorrência a nível mundial deve implicar uma maior 
cooperação com as autoridades chinesas responsáveis pela concorrência e também 
centrar-se em assegurar que o Direito da concorrência na China não seja usado para 
encobrir objetivos da política industrial;

10. Assinala, não obstante, que é essencial garantir uma similaridade razoável entre os 
regimes jurídicos em matéria de concorrência e assegurar que as informações transmitidas 
pela UE não possam ser usadas para impor sanções penais a pessoas singulares, desde que 
esta seja a opção política adotada a nível da UE;
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11. Solicita à Comissão que informe regularmente o Parlamento sobre as suas atividades no 
domínio da cooperação internacional, nomeadamente no que se refere às negociações em 
curso com o Canadá;

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, às 
autoridades nacionais responsáveis pela concorrência, à Comissão da Concorrência suíça, 
à OMC, à OCDE e à RIC.


