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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. Congratula-se com a nova estratégia industrial para a Europa, especialmente no que diz 
respeito à ênfase na garantia de concorrência leal e de condições de concorrência 
equitativas a nível mundial e nos instrumentos para que a indústria da UE esteja apta a 
enfrentar os desafios atuais e futuros a nível global, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu; insta a Comissão a optar por uma abordagem abrangente firme para 
aplicar a estratégia; salienta que os direitos sociais, a digitalização, os transportes, o 
comércio e as políticas ambientais estão interligados no âmbito da indústria europeia;

2. Constata que a UE tem vindo a perder competitividade a nível mundial e que se prevê 
que o comércio mundial diminua entre 13 % e 32 % e que o PIB da UE perca, pelo 
menos, 7,5 % em 2020, devido aos efeitos da COVID-19, sendo ainda incerta qualquer 
estimativa da recuperação esperada em 2021; salienta, por conseguinte, que, com uma 
economia mundial em rápido declínio, é necessária uma reindustrialização da Europa, 
prestando especial atenção à recuperação do mercado de trabalho; insta a UE a unir 
esforços para salvar empresas e criar postos de trabalho para este fim; sublinha a 
importância de adaptar a estratégia industrial da UE ao novo cenário económico 
pós-surto de COVID-19, tendo em conta os seus efeitos adversos na competitividade da 
UE, a fim de assegurar uma menor dependência da indústria europeia do 
aprovisionamento externo; apela a medidas reforçadas para apoiar o financiamento das 
PME, de modo a incentivar a inovação por parte destas empresas e encontrar uma 
solução para a atual perturbação das suas cadeias de valor mundiais, causada pelo surto 
de COVID-19;

3. Apela a uma estratégia industrial europeia intensa e coerente, alinhada pelo Pacto 
Ecológico Europeu, para transformar as nossas economias e reforçar a sua resiliência 
através da partilha de investimentos estratégicos, para apoiar as PME e melhorar as 
oportunidades de emprego e as competências; incentiva ainda a Comissão a reforçar e a 
melhorar as suas iniciativas para ajudar as PME europeias a ultrapassar os obstáculos 
que impedem o seu acesso aos mercados internacionais, através da negociação de 
capítulos específicos nos acordos comerciais e do apoio às agências nacionais e 
regionais de exportação nos seus esforços para que as PME possam tirar o melhor 
partido desses acordos; salienta, neste contexto, a importância de campanhas de 
comunicação e de sensibilização eficazes, através da aplicação eficaz da estratégia para 
as PME; solicita à Comissão que reduza os encargos administrativos e regulamentares 
para que as PME beneficiem plenamente do acesso ao mercado; salienta a necessidade 
de melhorar o ambiente empresarial na UE, facilitando o acesso ao financiamento, em 
particular perante a atual perturbação das cadeias de valor mundiais; frisa igualmente 
que, antes da introdução de novas regras da UE, devem ser garantidas a segurança 
jurídica, a política baseada em dados concretos, assim como as avaliações de impacto e 
a eficiência em termos de custos; relembra à Comissão o princípio «one-in-one-out» 
(igualmente conhecido como princípio da comporta regulatória); congratula-se com o 
objetivo da Comissão de lançar, no início de 2020, uma ferramenta de autoavaliação das 
regras de origem para as PME na futura plataforma Access2Market, para ajudar as 
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empresas a avaliar se um produto pode beneficiar de preferências ao abrigo de um 
determinado acordo comercial da UE, facilitando assim a utilização pelas PME das 
preferências no âmbito de acordos comerciais da UE considera que é necessário apoiar 
as PME que investem na neutralidade climática e preservam, simultaneamente, a sua 
competitividade;

4. Salienta a necessidade de um compromisso firme, por parte dos Estados-Membros, para 
com o futuro da indústria europeia, assumindo a UE um papel de líder mundial no 
domínio das tecnologias hipocarbónicas e sustentáveis e evitando, ao mesmo tempo, a 
fuga de carbono; solicita à Comissão que apresente uma proposta de mecanismo de 
ajustamento relativo ao carbono nas fronteiras e salienta a necessidade de esta ser 
plenamente compatível com as regras da OMC, tendo também em conta os resultados 
de uma avaliação de impacto adequada; sublinha que a nossa ambição climática não 
deve conduzir à desindustrialização da UE, mas sim ao aumento da competitividade das 
soluções sustentáveis e das oportunidades da economia circular;  realça que é pedido às 
nossas indústrias que contribuam ativamente para a consecução dos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, investindo na neutralidade climática e cumprindo novas normas, ao 
mesmo tempo que enfrentam concorrentes de países terceiros que são menos 
ambiciosos na redução das emissões; salienta que as empresas europeias, em particular 
as PME, correm o risco de ficar em situação de desvantagem competitiva enquanto 
tentam permanecer competitivas e prosperar nos mercados de exportação; insta a 
Comissão a apoiar as PME que já se dedicam às tecnologias verdes e às inovações na 
exportação dos seus bens e serviços para países terceiros, a fim de implementar 
tecnologias verdes e criar condições de concorrência equitativas nesses países; 

5. Insta a Comissão a centrar-se na segurança do aprovisionamento na Europa, através do 
estabelecimento de reservas estratégicas e da constituição de reservas adequadas e da 
redução da dependência de um número reduzido de países, colocando simultaneamente 
a ênfase na relocalização inteligente de setores fundamentais da indústria, como a 
tecnologia e as telecomunicações, os produtos médicos, os produtos farmacêuticos e as 
matérias-primas estratégicas; salienta a necessidade de apoiar a investigação, a 
digitalização e a robotização através de subvenções, a fim de preservar a 
competitividade nos mercados mundiais; frisa que a relocalização da produção e a 
concentração na produtividade interna como únicas formas de resolver as situações de 
escassez de bens estratégicos não resolverão essa escassez, especialmente em tempos de 
crise; considera que a UE deve assumir um papel de líder nos fóruns e nas instituições 
multilaterais, a fim de assegurar que a escassez da oferta possa ser atenuada no futuro, 
uma vez que só pode ser abordada através de uma cooperação multilateral reforçada; 
congratula-se, neste contexto, com a criação de um instrumento de investimento 
estratégico proposto no pacote de recuperação e considera que poderia ser 
complementado por um fundo estratégico de diversificação da cadeia de 
aprovisionamento, destinado a reduzir a dependência excessiva em relação a 
fornecedores individuais e apoiar ativamente as empresas na diversificação da produção 
em setores estratégicos; considera que a estratégia industrial da UE poderia ser 
complementada por regulamentos relativos a outros aspetos das cadeias de 
abastecimento, incluindo o dever de diligência e a legislação ambiental e laboral, com 
salvaguardas sociais sólidas, de modo a criar uma abordagem global;

6. Realça que a crise da COVID-19 demonstrou a necessidade de soluções digitais e de 
modelos comerciais e empresariais; sublinha a importância das atuais negociações 
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multilaterais no quadro da OMC sobre o comércio eletrónico, incluindo os fluxos 
transfronteiriços de dados; apela a um conjunto abrangente e ambicioso de regras que 
garantam o respeito das normas europeias em matéria de proteção de dados; 

7. Reconhece o impacto potencial significativo da próxima revolução industrial e da 
automatização no comércio internacional; assinala que, com a antecipada otimização da 
produção, a cadeia de abastecimento internacional será restruturada, o que terá um 
impacto significativo no mercado de trabalho e, consequentemente, um efeito negativo 
na futura criação de emprego e no mercado no seu todo; insta a Comissão a integrar 
salvaguardas sociais sólidas na sua política;

8. Sublinha que a indústria representa 80 % das exportações de mercadorias europeias e 
emprega cerca de 35 milhões de pessoas; insta a Comissão a ter em conta o importante 
valor acrescentado da indústria em termos de mercado de trabalho europeu e de direitos 
sociais, bem como o seu papel crucial enquanto fator de prosperidade e 
competitividade;

9. Insiste em que a estratégia industrial da UE deve ser inclusiva e transparente, 
englobando todos os intervenientes ao longo de toda a cadeia de valor, desde as mais 
pequenas empresas em fase de arranque às maiores empresas, das universidades à 
investigação e dos prestadores de serviços aos fornecedores, mas também sindicatos e 
organizações de consumidores;

10. Insta a Comissão a garantir um sistema comercial multilateral assente em regras, 
adaptado a uma UE mais forte no mundo, beneficiando de um comércio aberto e justo, 
coerente com os esforços globais tendentes a travar as alterações climáticas e a perda de 
diversidade, visando simultaneamente uma recuperação económica sustentável; salienta 
que um comércio justo e livre deve ser apoiado por uma OMC plenamente funcional; 
solicita à Comissão que colabore com os outros membros da OMC para proceder a uma 
reforma ambiciosa, prosseguir os esforços para encontrar uma solução multilateral a 
longo prazo para ultrapassar o atual impasse relativo ao Órgão de Recurso, assegurar 
um comércio aberto e justo, com um sistema de resolução de litígios aplicável e 
condições de concorrência verdadeiramente equitativas para as empresas comerciais e 
incorporar plenamente normas sociais e ambientais; insta a Comissão a negociar novas 
regras para combater as práticas que distorcem o comércio, incluindo políticas e práticas 
não baseadas no mercado, a sobrecapacidade criada pelas empresas públicas e as 
subvenções industriais, bem como as políticas e práticas relacionadas com a 
transferência forçada de tecnologias; congratula-se com as negociações multilaterais em 
curso no âmbito da OMC sobre domínios essenciais do comércio de serviços e da 
facilitação do investimento; apela a que continue a vigorar a atual classificação pautal 
«zero» dos produtos farmacêuticos no quadro da OMC e apoia o alargamento da 
iniciativa «zero por zero» para incluir mais produtos e países;

11. Realça a sua determinação em estabelecer uma relação tão próxima quanto possível com 
o Reino Unido, um país que continuará a ser parceiro, aliado e amigo na Europa; 
incentiva a Comissão a aproveitar o impulso provocado pela saída do Reino Unido para 
simplificar as políticas da UE, reduzir a burocracia e aumentar a competitividade das 
empresas e PME europeias; salienta que o ACL deve procurar permitir o acesso tão 
direto quanto possível ao mercado e a facilitação do comércio, a fim de minimizar as 
perturbações do comércio, com base em disposições equitativas relativas à concorrência 
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que garantam elevadas normas de proteção social, laboral e ambiental, bem como 
políticas de concorrência e em matéria de auxílios estatais; reitera o seu apelo à 
Comissão para que celebre um acordo de parceria estratégica entre o Reino Unido e a 
UE novo e abrangente que vá muito além do comércio, em consonância com a 
Declaração Política de outubro de 2019;

12. Exorta a Comissão a trabalhar em prol de um sistema de contratos públicos eficaz e 
operacional, que aumente o efeito de alavanca para negociar a reciprocidade e a abertura 
do mercado; insta o Conselho a retomar as conversações e a chegar rapidamente a 
acordo sobre o Instrumento Internacional de Contratação Pública; frisa a necessidade de 
um instrumento destinado a resolver o problema das práticas discriminatórias contra 
empresas da UE nos mercados de contratos públicos de países terceiros; apela à 
inclusão de um catálogo global de produtos de emergência essenciais, para evitar abusos 
por parte de prestadores de países terceiros no mercado internacional durante uma 
catástrofe mundial; 

13. Congratula-se com a revisão da política de comércio internacional e de investimento da 
União e insta a Comissão a avaliar os instrumentos comerciais da UE, a fim de 
combater as distorções do mercado mundial; apela ao reforço dos instrumentos de 
defesa do comércio, nomeadamente das salvaguardas, a fim de os tornar mais eficientes 
e mais bem adaptados para proteger a indústria europeia e combater eficazmente as 
distorções do mercado; solicita que se preste especial atenção aos metais estratégicos e 
ao setor siderúrgico, a fim de garantir uma verdadeira concorrência; rejeita medidas 
protecionistas injustificáveis que resultem em perturbações da economia mundial, bem 
como auxílios estatais injustificados em países terceiros, que tenham resultado numa 
redução dos custos dos fatores de produção que não é conforme com os objetivos do 
Acordo de Paris ou os ODS; 

14. Insta a Comissão a alterar, com urgência, a salvaguarda da UE relativa ao aço, tendo em 
conta o atual contexto da COVID-19, a fim de defender o setor siderúrgico contra a 
sobrecapacidade e as práticas comerciais desleais persistentes e garantir uma 
concorrência efetiva;

15. Exorta a Comissão a assegurar a aplicação efetiva dos direitos de propriedade 
intelectual, incentivando simultaneamente a inovação, assegurando o acesso aos 
medicamentos e protegendo a saúde pública, e a combater o comércio de mercadorias 
de contrafação e mercadorias-pirata em toda a cadeia de abastecimento internacional, 
em cooperação com todos os intervenientes relevantes, enquanto objetivos 
fundamentais do plano de ação em matéria de propriedade intelectual; insta a Comissão 
a promover e assegurar a proteção das indicações geográficas (IG), tanto a nível 
internacional como bilateral, e convida-a a debater as IG para produtos não agrícolas 
que possam apoiar a inovação, a produção sustentável e o emprego na UE, melhorando 
a atratividade e a reputação dos nossos produtos de qualidade em todo o mundo; 
sublinha que a flexibilidade prevista no Acordo TRIPS deve ser utilizada para fazer face 
a potenciais situações de escassez no aprovisionamento de medicamentos;

16. Insta os Estados-Membros a aplicarem rapidamente todas as disposições do 
regulamento relativo à análise do investimento direto estrangeiro; salienta a importância 
de uma melhor coordenação das atividades dos Estados-Membros, com destaque para a 
coerência, a eficácia e a transparência; insta a Comissão a acompanhar de perto a 
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aplicação do presente regulamento e a prestar a assistência necessária, a fim de proteger 
o acesso às indústrias estratégicas, às infraestruturas, às tecnologias facilitadoras 
essenciais ou a quaisquer outros ativos, no interesse da segurança e da cibersegurança, e 
de salvaguardar a competitividade no espaço único europeu; congratula-se com o Livro 
Branco sobre a criação de condições de concorrência equitativas no que respeita às 
subvenções estrangeiras e insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa 
destinada a evitar aquisições hostis por empresas de países terceiros que sejam 
fortemente subsidiadas pelos seus governos e a dar resposta aos efeitos de distorção 
causados no mercado único; apela à rápida adoção do Regulamento (UE) n.º 654/2014 
(Regulamento de execução).
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