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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Externos e a Comissão do Comércio Internacional, competentes quanto à matéria de 
fundo, a incorporarem as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem:

A. Considerando que um acordo com o Reino Unido deve assegurar um equilíbrio entre 
direitos e obrigações, respeitar a plena integridade do mercado interno e da união 
aduaneira da UE e garantir condições de concorrência equitativas;

1. Reafirma com veemência que o acordo de saída deve ser aplicado na íntegra por ambas 
as partes e que tal pode ser um forte indicador da boa-fé com que serão conduzidas as 
negociações sobre o futuro acordo;

2. Considera que é do interesse tanto da UE como do Reino Unido estabelecer uma relação 
ambiciosa, de vasto alcance e equilibrada no âmbito do futuro acordo;

3. Salienta que todas as instituições, empresas e cidadãos da UE devem preparar-se para 
uma nova parceria com o Reino Unido no final do período de transição;

Mercado interno

4. Sublinha que o futuro acordo deve prever reciprocidade de condições para garantir um 
acesso mutuamente proveitoso ao mercado de bens, serviços e contratos públicos, bem 
como o reconhecimento das qualificações profissionais;

5. Considera que, em circunstância alguma, um país terceiro pode ter os mesmos direitos e 
usufruir dos mesmos benefícios que um Estado-Membro; recorda, por conseguinte, que 
só será possível concluir um acordo de comércio livre equilibrado, ambicioso e de vasto 
alcance se forem garantidas condições de concorrência equitativas mediante 
compromissos sólidos;

6. Sublinha que um alinhamento regulamentar dinâmico em matéria de fiscalização do 
mercado dos produtos e normas rigorosas relativas aos produtos devem constituir um 
elemento essencial e insubstituível de qualquer futuro acordo, a fim de garantir condições 
de concorrência equitativas para as empresas da UE e um nível elevado de proteção dos 
consumidores da UE graças a uma fiscalização eficaz dos mercados; sublinha que a 
existência de condições de concorrência equitativas requer um mecanismo horizontal, 
como um quadro global de governação que cubra todos os domínios de cooperação, a fim 
de assegurar a eficácia da aplicação, da execução e da resolução de litígios por intermédio 
de autoridades nacionais dotadas de recursos suficientes e de processos administrativos e 
judiciais eficazes;

7. Recorda que, em qualquer caso, um novo acordo implicará controlos e verificações 
aduaneiros antes da entrada das mercadorias no mercado interno e insiste em que é da 
maior importância garantir que as mercadorias cumpram as regras do mercado interno; 
considera que os procedimentos operacionais destinados a preservar o mercado interno 
de bens e a união aduaneira devem reduzir ao mínimo a burocracia, especialmente no 
caso das PME; 
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8. Está firmemente convicto de que os acordos devem incluir disposições sobre o acesso ao 
mercado e sobre o tratamento nacional ao abrigo das regras do Estado de acolhimento, 
para garantir que os prestadores de serviços da UE sejam tratados de forma não 
discriminatória pelo Reino Unido, nomeadamente no que se refere ao seu 
estabelecimento; sublinha que os novos mecanismos devem permitir a entrada e a estada 
temporárias de cidadãos da UE no Reino Unido por motivos profissionais, com o objetivo 
de prestar serviços;

9. Salienta que a necessidade de incluir disposições ambiciosos para facilitar o comércio 
eletrónico e os fluxos de dados, ultrapassar entraves injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em linha aberto, seguro e de confiança para as 
empresas e os consumidores;

10. Salienta que o mercado de contratos públicos deve permanecer aberto de forma igual para 
ambas as partes, desde que exista uma efetiva igualdade de condições de concorrência 
que cubra todos os aspetos relevantes; lamenta que o setor dos contratos públicos não seja 
figure no mandato de negociação do Reino Unido;

Questões aduaneiras

11. Sublinha a importância de preservar a integridade da união aduaneira e os seus 
procedimentos, que garantem a segurança dos consumidores e os interesses económicos 
da UE e das empresas da UE; salienta a necessidade de um maior investimento nas 
instalações de controlo aduaneiro nos pontos de trânsito comuns;

12. Salienta que a plena aplicação das disposições na fronteira irlandesa é crucial para a 
atividade empresarial e que o artigo 12.º do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte 
relativo à aplicação, ao controlo e à execução do protocolo deve ser aplicado de boa-fé;

13. Salienta que qualquer futuro acordo deve estabelecer mecanismos globais de cooperação 
aduaneira para facilitar o comércio transfronteiras;

14. Sublinha que as novas disposições no domínio aduaneiro e noutros domínios devem 
assegurar aos fabricantes e comerciantes da UE condições tão favoráveis como as 
aplicadas aos seus homólogos britânicos; 

15. Realça que seria altamente desejável que o Reino Unido mantivesse a atual classificação 
dos produtos baseada na Pauta Integrada das Comunidades Europeias (TARIC), a fim de 
manter os processos simplificados e reduzir a carga regulamentar;

Política dos consumidores

16. Salienta que as normas da UE em matéria de proteção dos consumidores e os direitos dos 
cidadãos no âmbito do acervo da UE não devem ser afetados negativamente por um futuro 
acordo;

17. Destaca a importância da cooperação regulamentar, à semelhança do que acontece com 
outros países terceiros, a fim de combater as barreiras não pautais e ter em conta objetivos 
de interesse público, de modo a proteger os interesses dos consumidores da UE e garantir 
um ambiente seguro e de confiança aos consumidores e às empresas em linha, bem como 
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para combater práticas comerciais desleais.

***


