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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório:

Recomendações

1.  Nota que, apesar de as ações concebidas para reforçar as relações comerciais e 
económicas da UE estarem previstas em diversos instrumentos, na proposta de QFP para 
2014-2020, sob a categoria 4 (Europa Global), deverão ser tidos em devida conta, nas 
subcategorias individuais, os objetivos da política comercial da UE de realizar a promoção 
de mercados abertos num espírito de reciprocidade, a fim de gerar crescimento económico 
e emprego, bem como de promover o desenvolvimento sustentável;

2. Considera que as componentes económica e comercial dos instrumentos de parceria, 
permanecendo embora no interior do orçamento global existente, devem receber uma 
parte mais ampla da sua dotação, a fim de assegurar que os principais canais de 
cooperação económica da UE com os seus maiores parceiros comerciais não sejam 
negligenciados nas negociações finais sobre o QFP;

3. Nota a proposta da Comissão de aumentar as dotações para autorizações da categoria 4; 
insiste em que o aumento proposto para a política de vizinhança meridional e oriental 
deve ser utilizado para contribuir substancialmente para a realização das aspirações 
sociais, mas também económicas das populações dessas regiões e em que o aumento do 
financiamento ocorra na condição de promover o desenvolvimento económico 
sustentável, o aprofundamento da cooperação regional, uma redução do desemprego e um 
aumento dos padrões de vida para o conjunto da população, por oposição a ser um 
instrumento ao serviço de interesses económicos e políticos das grandes empresas na 
Europa;

4. Insta a que, tendo em conta o ambiente macroeconómico e os desafios que devem ser 
enfrentados num mundo em mudança, e para assegurar uma utilização melhor e mais 
eficiente dos fundos da UE existentes, seja dada maior flexibilidade ao QFP para o 
período de 2014-2020, a fim de tratar adequadamente das circunstâncias e prioridades 
cambiantes, respeitando entretanto os níveis de dotações para pagamentos acordados;

5. Solicita coerência no que diz respeito aos instrumentos abrangidos pela categoria 4 e às 
dotações orçamentais para eles previstos na categoria 5; salienta que a implementação 
bem sucedida dos instrumentos da categoria 4 será assegurada através dos controlos 
processuais e ao nível das despesas que melhor possam ser realizados, especialmente em 
países terceiros, se para tal forem disponibilizados recursos suficientes;

6. Solicita que haja coerência no que diz respeito a todos os instrumentos do QFP, a fim de 
permitir a implementação de uma estratégia industrial comum baseada na investigação e 
na inovação, a fim de assegurar que a União Europeia mantém as suas capacidades de 
produção; 
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7. Nota que a UE tem a ambição de afetar no mínimo 20 % do seu orçamento à criação de 
uma sociedade hipocarbónica e resiliente às alterações climáticas e integrar as ações em 
matéria de clima e biodiversidade em todos os seus instrumentos de ação externa; salienta 
a prioridade do objetivo e declara que a afetação de 20% deve constituir o mínimo dos 
mínimos; insiste em que este objetivo deve ter a sua expressão na política comercial da 
UE refletida através dos instrumentos externos;

8. Considera que a União Europeia deve ter em conta as normas sociais, sanitárias e 
ambientais ao negociar acordos de comércio, em vez de criar rubricas orçamentais 
destinadas a compensar os prejuízos que possam resultar da entrada em vigor desses 
acordos comerciais.



AD\912358PT.doc 5/5 PE492.948v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 18.9.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

21
3
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell 
Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber e Paweł Zalewski.

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje 
Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa e Pablo Zalba Bidegain.

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Emilio Menéndez del Valle.


