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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Controlo Orçamental, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Recorda que, com o objetivo de colocar as finanças numa posição mais sustentável, os 

Estados-Membros estão empenhados num processo de consolidação e contenção 

orçamental e está firmemente convicto de que todos os recursos disponíveis são 

necessários para o investimento nos Estados-Membros, com o objetivo de estimular o 

crescimento económico sustentável; está convicto de que devem ser tomadas todas as 

medidas necessárias para prevenir e fazer cessar as atividades fraudulentas no domínio da 

política comercial e das respetivas dotações, conjugando todos os instrumentos políticos 

pertinentes (como as investigações criminais, a elaboração de modelos de análise fiáveis e 

o desenvolvimento de esforços no sentido de suprir as lacunas e falhas relacionadas com 

as deficiências na política da Comissão); exorta os Estados-Membros a intensificar os seus 

esforços no sentido de assegurar que os fundos provenientes do orçamento da UE sejam 

utilizados corretamente para projetos que contribuam para o crescimento e o emprego na 

Europa, bem como no sentido de cobrar a dívida aduaneira após a descoberta de fraude; 

salienta, de forma mais geral, que a luta contra o comércio ilícito e os fluxos financeiros 

ilícitos deve continuar a ser uma prioridade para a UE, bem como para os 

Estados-Membros; 

2. Manifesta a sua profunda preocupação com o aumento do contrabando, do tráfico e de 

outras formas de comércio ilícito e ilegal, que não só se repercutem na cobrança dos 

direitos aduaneiros pelos Estados-Membros e, consequentemente, no orçamento da UE, 

como também estão intimamente associados à criminalidade organizada internacional, a 

situações de perigo para os consumidores e a efeitos negativos sobre o funcionamento do 

mercado único, e que falseiam as condições de concorrência entre as empresas, 

especialmente no caso das PME; por conseguinte, solicita uma melhor coordenação entre 

o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), as autoridades aduaneiras e as 

autoridades de fiscalização do mercado, não só para combater estes problemas como 

também para travar o comércio de produtos que violam a legislação sobre a propriedade 

intelectual na UE; 

3. Congratula-se com a eficácia comprovada dos inquéritos do OLAF relativos à origem no 

que diz respeito à elegibilidade das medidas pautais preferenciais e exorta os Estados-

Membros a terem em conta estas conclusões e a tomarem todas as medidas adequadas e 

necessárias, em conformidade com as disposições da legislação aduaneira da UE; solicita 

à Comissão que, a fim de evitar perdas para o orçamento da UE devidas à importação de 

mercadorias que não beneficiam de um tratamento pautal preferencial ao abrigo de 

acordos comerciais preferenciais, continue a verificar se os Estados-Membros estão a 

melhorar a eficácia dos seus sistemas de gestão de riscos e as suas estratégias de controlo 

com base nas comunicações no âmbito da assistência mútua; solicita, além disso, à 

Comissão que dê seguimento ao seu compromisso de efetuar avaliações ex post relativas 

aos acordos comerciais preferenciais com repercussões económicas, sociais e ambientais 

significativas, incluindo um sistema de informação periódica por parte dos países 

beneficiários sobre a sua gestão e controlo da origem preferencial; 
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4. Toma nota da execução do programa Hercule III no âmbito do novo quadro financeiro e 

considera vantajoso que este programa seja utilizado para assistir as autoridades de 

determinados Estados-Membros no combate ao comércio ilícito e ilegal; deseja que esse 

programa seja mais publicitado, de modo a melhorar a sua eficiência e a facilitar o acesso 

ao programa pelas administrações nacionais e regionais a que se dirige; insta a UE a criar 

rapidamente uma Procuradoria Europeia; 

5. Congratula-se com o facto de, em 2014, estarem em aplicação 48 acordos que abrangem a 

assistência administrativa mútua, que englobam 71 países, estando a decorrer as 

negociações com mais 49 países, incluindo parceiros comerciais de primeira importância 

como os EUA e o Japão, e solicita que o Parlamento Europeu seja mantido 

constantemente informado sobre a evolução dessas negociações; salienta que, para 

proteger os interesses da UE e combater eficazmente a fraude, é conveniente, antes de 

tudo, assegurar que a legislação seja aplicada e que os compromissos internacionais sejam 

respeitados por todas as partes, incluindo as disposições pertinentes de luta contra a fraude 

e a corrupção que preveem a aplicação de sanções; incentiva a Comissão a continuar a 

cooperar com os outros países sobre as medidas de luta contra a fraude e a estabelecer 

novas modalidades de cooperação administrativa; convida a Comissão a continuar a 

incluir disposições de luta contra a fraude e a corrupção em todos os acordos 

internacionais da UE, de modo a abrir o caminho para o reforço da cooperação no 

domínio da luta contra a criminalidade organizada, o tráfico e as outras formas de 

comércio ilícito ou ilegal; 

6.  Salienta a importância de estabelecer uma distinção entre medicamentos genéricos 

legítimos e medicamentos fraudulentos de contrafação, de modo a não interromper a 

produção e o comércio legítimo de medicamentos genéricos, e convida, uma vez mais, 

todos os Estados-Membros que assinaram mas ainda não ratificaram o Protocolo das 

Nações Unidas para a Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco a concluir o 

processo de ratificação o mais rapidamente possível; 

7. Recorda as normas internas da UE em matéria de luta contra a corrupção e proteção dos 

emissores de alerta e entende que essas normas devem ser expressamente alargadas aos 

emissores de alerta que revelem casos de fraude no que diz respeito aos acordos 

internacionais, incluindo os acordos comerciais; 

8. Congratula-se com o papel fundamental desempenhado pelo programa de assistência 

macrofinanceira da UE (AMF) em incentivar a realização de reformas por parte dos 

parceiros comerciais mais próximos da UE; solicita que a Comissão continue a apresentar 

relatórios ao Parlamento e aos Estados-Membros, com o objetivo de assegurar que todos 

os fundos sejam despendidos em conformidade com o regulamento de base e de forma 

compatível com a coesão regional  e a promoção da estabilidade regional, limitando assim 

o risco de utilização abusiva dos empréstimos reembolsáveis; solicita uma avaliação a 

longo prazo do efeito dos programas de assistência macrofinanceira nos esforços 

desenvolvidos no âmbito da luta contra a corrupção e a fraude nos países beneficiários. 
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