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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a existência de condições de concorrência equitativas a nível internacional 
num sistema comercial multilateral baseado em regras e que preserve o espaço político 
dos Estados é essencial para a Europa, incluindo as empresas europeias e, em particular, 
as pequenas e médias empresas (PME), bem como para os trabalhadores e os 
consumidores. considera que essas condições contribuem para promover o 
desenvolvimento económico sustentável, garantir um ambiente estável e previsível, 
reforçar a competitividade e a reciprocidade, assegurar e criar empregos dignos na UE e 
em países terceiros e garantir normas laborais e ambientais elevadas, uma vez que um 
número crescente de postos de trabalho depende das cadeias de valor mundiais; salienta, 
a este respeito, a importância de aumentar a transparência, a sustentabilidade e a 
responsabilização das empresas nas cadeias de valor mundiais e insta a UE a ponderar, 
entre outras medidas, a criação de um quadro jurídico para o dever de diligência 
obrigatório nas cadeias de valor mundiais como um passo necessário para alcançar este 
objetivo;

2. Convida a Comissão, à luz do debate crescente, a conciliar as regras da UE em matéria 
de concorrência, política industrial e comércio internacional, que devem ser 
indissociáveis da sustentabilidade e do respeito pelo ambiente; sublinha as necessidades 
específicas no que respeita ao financiamento da investigação enquanto base para a 
inovação e o desenvolvimento das empresas europeias e elemento determinante para 
impulsionar o comércio e a competitividade;

3. Sublinha que as PME desempenham um papel vital no comércio internacional, 
representando cerca de 30 % das exportações de mercadorias da UE para o resto do 
mundo1; considera que o mercado interno continua a ser, de longe, o mercado mais 
importante para as PME; recorda que, a fim de ajudar as PME a enfrentar os 
importantes desafios de entrada em novos mercados e de lhes permitir competir pelos 
seus próprios méritos, a política comercial e de concorrência da UE deve contribuir para 
a diversidade económica e um ambiente comercial favorável às PME, o que deverá 
incluir a possibilidade de modernizar a definição de PME da UE, em particular através 
da inclusão de critérios qualitativos; 

4. Salienta que a política de concorrência da UE deve promover a concorrência leal e as 
condições comerciais recíprocas no mercado interno e a nível mundial, com o objetivo 
de intensificar os esforços da indústria no sentido de também contribuir para a inovação 
e a transição justa para uma economia da UE com impacto neutro no clima; reitera que 
as regras de concorrência da UE se aplicam a todos os intervenientes ativos no mercado 
interno; solicita, por conseguinte, que as práticas comerciais desleais sejam combatidas 
de forma mais coordenada, assertiva e integrada, fazendo pleno uso dos instrumentos 
existentes e reforçados em domínios como a concorrência, o comércio, a defesa e os 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


PE643.140v02-00 4/8 AD\1196677PT.docx

PT

contratos públicos e desenvolvendo políticas e instrumentos novos e eficazes e 
atenuando os efeitos, sobre o mercado interno, de distorção decorrentes da propriedade 
e das subvenções estatais estrangeiras no mercado interno, em particular quando estão 
envolvidos fundos da UE; insta ao reforço do instrumento antissubvenções por meio da 
introdução de um mecanismo de controlo das subvenções;

5 Insta a Comissão, neste contexto, a ponderar também se é adequado modernizar ou 
atualizar a interpretação de regras de concorrência específicas, sem prejudicar a 
concorrência nos mercados relevantes da UE, mas também reformar as orientações 
relativas aos auxílios estatais e incluir os subsídios estatais e a propriedade estatal como 
critérios nas diretivas da UE em matéria de contratos públicos, a fim de salvaguardar a 
viabilidade a longo prazo da base industrial da Europa e em benefício dos consumidores 
europeus; congratula-se, neste contexto, com a intenção da nova Comissão de reforçar o 
mecanismo de análise do investimento direto estrangeiro assim que seja adquirida 
experiência suficiente com a legislação em vigor;

6 Assinala a necessidade de reduzir as assimetrias persistentes nos mercados de 
contratação pública internacionais e insta a Comissão a mostrar ambição abrindo os 
mercados estrangeiros às empresas da UE, especialmente as PME; congratula-se com os 
debates renovados sobre o instrumento de contratação pública internacional (ICPI) da 
UE e solicita que este seja adotado até 2020, a fim de garantir a reciprocidade caso os 
parceiros comerciais restrinjam o seu acesso aos mercados dos contratos públicos; 

7. Insta, além disso, a Comissão a reforçar a cooperação global em matéria de 
concorrência, incluindo um diálogo pertinente com os Estados Unidos, o Japão e outros 
parceiros; insta a Comissão a assegurar a existência de condições de concorrência 
equitativas a nível internacional e a acordar normas e procedimentos comuns através de 
acordos comerciais bilaterais e em instâncias internacionais como a Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), a Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Mundial; 
solicita à Comissão que seja ativa no reforço da Rede Internacional da Concorrência 
(RIC) e salienta a importância de uma cooperação eficaz com as autoridades nacionais 
da concorrência de países terceiros, a fim de aumentar a eficácia das investigações 
específicas; 

8 Apoia plenamente os esforços da Comissão no contexto da reforma em curso da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), incluindo o Órgão de Recurso, no sentido 
de atualizar e tornar efetivamente aplicáveis as regras multilaterais em matéria de 
subvenções ou iniciativas setoriais, com o objetivo de tratar adequadamente a questão 
das subvenções a nível internacional, especialmente em relação a subvenções à 
indústria, empresas públicas e transferência forçada de tecnologia, e tomar medidas para 
combater as políticas e práticas não orientadas para o mercado de países terceiros; insta 
a Comissão a envolver plenamente o Parlamento Europeu e os Estados-Membros neste 
domínio;

9. Acolhe com agrado a existência de capítulos específicos sobre a concorrência em 
acordos comerciais e de investimento bilaterais recentemente celebrados e insta a 
Comissão a prosseguir a negociação de disposições modernas, ambiciosas e aplicáveis 
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em matéria de concorrência e de auxílios estatais em todos os futuros acordos 
comerciais no âmbito de uma política comercial da UE holística e ambiciosa; 

10 Salienta que a aplicação efetiva das disposições em matéria de desenvolvimento 
sustentável dos acordos comerciais é importante para garantir uma concorrência leal e 
normas ambientais e sociais; congratula-se, nesta perspetiva, com a introdução de 
critérios ambientais e sociais na reforma das medidas antissubvenções e antidumping; 
considera que poderia ser equacionada a eventual inclusão de normas fundamentais da 
OIT precisas e juridicamente vinculativas no direito da OMC, no contexto da reforma 
da OMC em curso, a fim de contribuir para condições de concorrência equitativas a 
nível mundial;

11. Convida a Comissão a assegurar que as regras da concorrência sejam compatíveis com 
uma economia em rápida evolução e sirvam melhor os consumidores, os trabalhadores e 
as empresas europeias, tendo plenamente em conta o impacto da digitalização da 
economia sobre a forma de funcionamento dos mercados mundiais; insta a Comissão a 
analisar o impacto do comércio electrónico mundial em matéria de aumento da 
concorrência nos mercados retalhistas, de melhoria das escolhas dos consumidores e do 
impacto sobre a distribuição dos produtos e os empregos; reconhece que as plataformas 
em linha promovem de forma determinante o comércio digital, mas salienta, em 
particular, que a emergência da economia digital conduziu a uma concentração 
excessiva do mercado e do poder; frisa a necessidade de concentrar as atenções em 
aspetos fundamentais como o acesso e a portabilidade dos dados, o papel e a presença 
de plataformas nos mercados e a neutralidade tecnológica;

12 Congratula-se, neste contexto, com as negociações multilaterais em curso sobre o 
comércio electrónico no âmbito da OMC e apela a um conjunto de regras abrangente e 
ambicioso que combatam as barreiras ao comércio digital, assegurem que as empresas 
possam competir a nível mundial em condições de concorrência equitativas e reforcem 
a confiança dos consumidores no ambiente em linha, sem prejuízo das normas europeias 
em matéria de proteção de dados; salienta que a UE deve assumir um papel de liderança 
nessas negociações internacionais, com consultas estreitas que envolvam o Parlamento 
Europeu, os Estados-Membros e as partes interessadas, incluindo a sociedade civil;

13. Exorta a Comissão a analisar e estudar devidamente os mercados dos contratos públicos 
dos países terceiros com os quais negociou ou está a negociar acordos de comércio 
livre, com o objetivo de negociar as melhores condições de acesso para as empresas 
europeias;

14. Solicita à Comissão que coordene a ação necessária das direções-gerais competentes, ou 
seja, a DG Comércio e a DG Concorrência, para assegurar que as regras da concorrência 
e a sua aplicação garantam a concorrência leal para as empresas europeias nos mercados 
terceiros e vice-versa.

15. Insta a Comissão a ter em devida conta a importância do estabelecimento de normas 
internacionais para a concorrência leal; insiste em que a UE deva reforçar a sua 
abordagem multilateral do estabelecimento de normas, em particular no âmbito da ISO 
e da CEI; alerta contra a nacionalização das abordagens do estabelecimento de normas, 
especialmente no âmbito da iniciativa da China «Uma Cintura, uma Rota» e de outras 
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estratégias de melhoria da conectividade; exorta a Comissão a estabelecer um 
coordenador de alto nível para a política de normalização neste âmbito.

16. Destaca a importância de integrar a perspetiva de género tanto a nível multilateral como 
bilateral, incluindo capítulos dedicados ao género nos acordos comerciais, e de conceber 
medidas sensíveis às questões de género (por exemplo, garantindo que as avaliações de 
impacto ex ante e ex post incluem o impacto em termos de género da política e dos 
acordos comerciais da UE), a fim de aumentar a concorrência e promover o crescimento 
económico inclusivo.
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