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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a indústria automóvel da União, atualmente responsável por 12 milhões de 
postos de trabalho diretos e indiretos na Europa, se reveste de uma importância estratégica 
para a economia e o emprego na UE, e assinala que contribui de forma positiva e 
considerável para a balança comercial da UE, apesar de uma maior concorrência, por 
vezes desleal, das empresas dos países terceiros;

2. Reconhece que o mercado da UE de novos automóveis se encontra em declínio, embora a 
procura de veículos motorizados limpos (elétricos, híbridos e «plug-in») esteja a 
aumentar; apela à Comissão para que proceda, o quanto antes, à aplicação de uma 
estratégia sustentável a fim de promover e valorizar a indústria automóvel, em particular 
as medidas do «CARS 2020», e permitir que a indústria preserve a sua eficiência e 
competitividade e que aceda a novos mercados;

3. Ressalta que, segundo a Agência Internacional de Energia, no ano de 2050, cerca de 60 % 
dos novos automóveis vendidos em todo o mundo serão híbridos, «plug-in» ou elétricos;

4. Realça que os produtores europeus são descurados no mercado dos veículos motorizados 
limpos, muito embora os objetivos nacionais apoiem um maior crescimento deste 
mercado;

5. Salienta a necessidade de uma maior eletrificação do setor dos transportes nas próximas 
décadas, em consonância com outras políticas da UE;

6. Reconhece que a procura nos mercados emergentes irá aumentar não só na categoria de 
luxo, mas também nos segmentos mais baixos, e que a indústria europeia será mais 
competitiva nestes segmentos;

7. Manifesta a sua convicção de que esta indústria constitui um motor fundamental para a 
inovação tecnológica e um importante multiplicador do crescimento; considera que 
manter um elevado nível de inovação é crucial para que a indústria conserve a sua posição 
de liderança em matéria de sustentabilidade e tecnologia, bem como para promover o 
emprego e os auxílios às empresas, nomeadamente as PME, por forma a aumentar a 
competitividade internacional; considera que a conceção de veículos não poluentes pode 
reduzir a dependência energética da União em relação aos países terceiros; salienta que as 
redes de transporte público, a mobilidade do tráfico e os avanços técnicos das cidades 
inteligentes - como os veículos híbridos ou os veículos que não emitem gases poluentes -
têm um poderoso efeito de alavanca na promoção da competitividade do setor automóvel 
europeu; salienta o papel decisivo que a contratação pública pode desempenhar a este 
respeito quando utilizada como instrumento estratégico da política industrial; solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que reforcem a sua cooperação e as suas estratégias que 
visam uma maior liderança da Europa em matéria de normas internacionais, assegurando 
assim a preeminência dos avanços técnicos da UE no mercado mundial; recorda a 
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importância primordial da existência de um quadro jurídico e fiscal claro e estável, que 
favoreça a realização de investimentos na indústria automóvel;

8. Salienta a necessidade de investir na conceção e produção de novos produtos mediante a 
criação de tecnologias inovadoras destinadas aos consumidores mundiais, tendo em vista 
apoiar o crescimento da cadeia de valor da UE num sentido mais lato;

9. Destaca que os futuros desafios ambientais são uma importante força impulsionadora da 
inovação; recorda que devem ser realizados novos progressos tecnológicos, a fim de 
melhorar a eficiência ambiental dos veículos, promovendo, simultaneamente, o 
desenvolvimento e a aceitação pelo mercado de veículos movidos a combustíveis 
alternativos, tais como os veículos elétricos; recorda igualmente que o regulamento 
técnico destinado a prosseguir a redução das emissões de CO2 carece de maiores 
progressos;

10. Apoia o consenso do Grupo de Alto Nível CARS 21 segundo o qual a política comercial 
da União deve aumentar a competitividade da UE nos mercados mundiais através da 
harmonização internacional da regulamentação relativa aos veículos e ter plenamente em 
conta a importância de manter uma base de produção automóvel forte, inovadora e 
competitiva, e reitera firmemente que tal não deve de modo algum ocorrer em detrimento 
dos direitos laborais e da justiça ou das normas sociais; 

11. Salienta a importância das negociações multilaterais e bilaterais que têm como objetivo 
fomentar a reciprocidade no acesso aos mercados e reduzir os obstáculos pautais e não 
pautais, na medida em que não sejam justificadas por preocupações que se prendem com a 
proteção da saúde ou do ambiente; considera que os acordos comerciais da União e a 
cooperação regulamentar bilateral devem incluir compromissos significativos relativos à 
eliminação dos obstáculos não pautais que afetam o setor automóvel da UE, e devem 
assegurar o acesso a matérias-primas importadas; sublinha que os direitos de propriedade 
industrial das empresas europeias devem ser protegidos de forma eficaz e respeitados pelo 
conjunto de países parceiros da União;

12. Insta a Comissão Europeia a prosseguir os seus esforços de normalização mundial; 
considera que os parceiros comerciais da UE devem aceitar as normas WP.29 impostas 
pela UNECE e que devem ser encontradas novas soluções globais para tecnologias 
inovadoras, como, por exemplo, um conector universal para veículos elétricos;

13. Reconhece a importância de acelerar a elaboração de uma proposta de um novo 
regulamento sobre o reconhecimento mútuo e internacional da homologação por tipo de 
veículos completos e de peças sobresselentes para reparação e manutenção, com vista a 
reduzir o ónus administrativo decorrente da introdução de um mesmo modelo de veículo 
nos mercados dos países terceiros;

14. Salienta que os quadros de cooperação internacionais no domínio das normas e 
regulamentações técnicas devem continuar a ser a opção privilegiada para procurar a 
harmonização das mesmas e que todas as iniciativas bilaterais devem ser desenvolvidas 
tendo em vista a sua multilateralização, devendo incluir igualmente as economias 
emergentes; considera, neste contexto, que a UE deve continuar a melhorar os seus 
requisitos ambientais e a tentar definir as normas internacionais mais avançadas na 
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matéria; 

15. Congratula-se com a iniciativa levada a cabo no âmbito do Conselho Económico 
Transatlântico de iniciar os trabalhos relativos a um regulamento técnico internacional 
sobre a segurança e promoção dos veículos elétricos, e salienta a importância de atrair 
uma ampla participação, designadamente dos principais parceiros comerciais da UE;

16. Exorta a Comissão a certificar-se de que todos os compromissos assumidos em 
negociações e acordos comerciais vigentes e futuros sejam efetivamente cumpridos; apela 
à Comissão para que recorra, na medida do necessário, aos instrumentos de defesa 
conformes às regras da OMC e ao mecanismo de resolução de litígios a fim de preservar a 
indústria automóvel da UE e de reagir a práticas comerciais ilícitas, tais como os impostos 
especiais sobre carros importados;

17. Considera que a atividade de investimento nos mercados emergentes deve ser reforçada e 
salvaguardada mediante acordos comerciais;

18. Considera que, atendendo aos investimentos em países terceiros, as empresas europeias 
situadas em países terceiros devem transpor as normas em matéria de responsabilidade 
social das empresas (RSE) e as normas relativas à participação dos trabalhadores na UE, 
devendo o desenvolvimento regional ser promovido;

19. Convida a Comissão, no âmbito dos futuros acordos comerciais, a incluir o conceito de 
competitividade do setor automóvel nas suas avaliações de impacto ex-ante, a efetuar 
novos estudos após a entrada em vigor e a realizar regularmente análises cumulativas 
sobre o impacto dos acordos atualmente em vigor, bem como dos acordos em fase de 
negociação, com base em critérios específicos e definidos, nomeadamente de que forma 
intervêm as partes interessadas.

20. Exorta a Comissão a, no mais breve trecho, delinear uma visão estratégica sobre a sua 
política industrial, que poderá contribuir para que os setores industriais afetados pela 
sobrecapacidade estrutural, como o setor automóvel, antecipem tendências através da sua 
conversão em setores de futuro, tais como os transportes públicos com zero emissões de 
CO2.
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