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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. Considera que, no quadro multilateral da OMC e de um mercado transparente e regulado 
de forma eficiente, a política comercial da UE deve dispor de uma base produtiva eficaz, 
amparada por políticas sectoriais adequadas e tendo como objectivo o crescimento e o 
desenvolvimento sustentável;

2. Está convicto de que a actividade industrial, inovadora e de qualidade, é essencial para a 
política comercial e a competitividade da UE na linha da Estratégia UE 2020 e para dar 
resposta à crise económica e financeira, a fim de reduzir o desemprego e a dívida dos 
Estados-Membros, redistribuir a riqueza de forma mais equitativa e defender o modelo 
social europeu;

3. Considera que as políticas industriais da UE devem conferir particular atenção aos 
seguintes aspectos: apoio às produções compatíveis com o ambiente, que permitam 
poupar energia e com menos emissões de carbono, protecção da propriedade intelectual, 
reforço patrimonial das PME e do seu acesso ao financiamento, internacionalização das 
PME, liberalização dos mercados protegidos, estabilização das taxas de câmbio, promoção 
da protecção jurídica das empresas europeias no estrangeiro, e combate à concorrência 
desleal, às distorções da concorrência e às contrafacções;

4. Considera que a retoma económica, encorajada pelas decisões adoptadas pela UE e em 
coordenação com os Estados-Membros, favorecerá novas oportunidades para as empresas 
europeias, cada vez mais chamadas a competir em mercados globais, abertos e 
transparentes;

5. Considera que a competitividade externa é vital para a UE e que a mesma se alicerça 
numa concorrência equitativa entre produtores internos e externos; considera, por 
conseguinte, que importa velar por que as empresas europeias não sejam ameaçadas por 
práticas desleais; destaca a importância de um sistema de defesa comercial eficaz e 
recorda a necessidade de recorrer, se for caso disso, a instrumentos de defesa comercial 
em relação a países que não respeitem as regras do comércio internacional ou os acordos 
de comércio livre com a UE;

6. Sublinha a necessidade de defender os interesses da UE no quadro das negociações de 
futuros acordos comerciais, a fim de proteger a indústria e o emprego, e insta a que esses 
acordos sejam concebidos de forma a constituir parte integrante de uma estratégia 
industrial baseada na concorrência leal; considera ainda que a inclusão nos acordos de 
comércio livre de cláusulas juridicamente vinculativas em matéria de normas sociais e 
ambientais deve ser generalizada;

7. Considera também que as orientações de uma política industrial europeia devem 
comportar uma maior homogeneidade dos controlos aduaneiros, por constituírem 
instrumentos importantes para lutar contra as contrafacções e para proteger os 
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consumidores europeus; considera que uma política industrial deve igualmente garantir a 
harmonização dos sistemas de cobrança dos direitos aduaneiros de países situados nas 
fronteiras da UE, a fim de evitar desigualdades e prejuízos para os importadores, bem 
como para o desenvolvimento do tecido industrial europeu;

8. Considera que a política industrial da UE deveria assegurar o respeito pela reciprocidade 
das regras comerciais, a fim de proteger as empresas europeias e as regras do mercado 
face aos parceiros e aos concorrentes económicos da UE;

9. Solicita à Comissão que as orientações da política industrial europeia constituam a base 
para a definição de instrumentos legislativos concretos para a promoção do comércio da 
UE.
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