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Alteração 1
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Sublinha a importância de adaptar 
a estratégia industrial da UE ao novo 
cenário económico após o surto de 
covid-19, tendo em consideração os seus 
efeitos adversos na competitividade e na 
autonomia estratégica da UE; recorda a 
necessidade de encontrar uma solução 
eficaz para reduzir as práticas comerciais 
desleais atuais e o aumento da 
contrafação, os quais constituem um 
entrave à produtividade das empresas da 
UE no mercado global;

Or. en

Alteração 2
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Congratula-se com a nova 
estratégia industrial para a Europa, em 
particular o seu foco em garantir uma 
concorrência justa e condições de 
concorrência equitativas a nível global e 
nas ferramentas para tornar a indústria 
da UE adequada para fazer face aos 
desafios de hoje e de amanhã em todo o 
mundo;

Or. en
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Alteração 3
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como uma burocracia excessiva; 
sublinha que as PME são mantidas em 
desvantagem concorrencial, na medida em 
que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se competitivas 
e prosperar nos mercados de exportação;

1. Exorta, atendendo à crise atual, a 
Comissão a centrar-se nas PME como 
espinha dorsal da nossa economia, a fim 
de impulsionar a recuperação económica 
e a competitividade da UE; regista as 
iniciativas da Comissão para apoiar o 
acesso das PME europeias aos mercados 
internacionais; salienta, no entanto, que as 
PME são confrontadas com demasiada 
regulamentação e encargos, bem como 
uma burocracia excessiva; sublinha que as 
PME são mantidas em desvantagem 
concorrencial, na medida em que investem 
na neutralidade climática para cumprir o 
Pacto Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de continuar a 
melhorar o ambiente empresarial na UE, 
ou seja, facilitando o acesso mais fácil ao 
financiamento; sublinha que a redução 
da burocracia e a flexibilização dos 
encargos burocráticos devem continuar a 
ser uma prioridade e que a segurança 
jurídica, a política baseada em evidências, 
as avaliações de impacto e a eficiência de 
custos devem ser garantidas antes da 
introdução de novas regras da UE; 
recorda à Comissão o princípio «entra 
um, sai um»; destaca, neste sentido, a 
importância de campanhas eficazes de 
comunicação e sensibilização; 
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 empresas a avaliar se um produto pode 
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beneficiar de preferências ao abrigo de 
um determinado acordo comercial da UE, 
a fim de facilitar a utilização das 
preferências das PME no âmbito de 
acordos comerciais da UE;

Or. en

Alteração 4
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como uma burocracia excessiva; 
sublinha que as PME são mantidas em 
desvantagem concorrencial, na medida em 
que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se competitivas 
e prosperar nos mercados de exportação;

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; solicita a 
necessidade de incluir um capítulo 
separado para as PME em todos os 
futuros acordos comerciais, a fim de 
garantir que as PME tiram o máximo 
partido do acesso ao mercado obtido; 
exorta ainda a Comissão a apoiar as 
agências de exportação nacionais e 
regionais nos seus esforços para permitir 
às PME tirar o melhor proveito dos 
acordos comerciais; indica, a este 
respeito, a nova função e o 
funcionamento do responsável pela 
aplicação da politica comercial e salienta, 
no entanto, que as PME são confrontadas 
com demasiada regulamentação e 
encargos, bem como uma burocracia 
excessiva; sublinha que as PME são 
mantidas em desvantagem concorrencial, 
na medida em que investem na 
neutralidade climática para cumprir o Pacto 
Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação;

Or. en



PE652.539v01-00 6/49 AM\1206314PT.docx

PT

Alteração 5
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como uma burocracia excessiva; 
sublinha que as PME são mantidas em 
desvantagem concorrencial, na medida em 
que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se competitivas 
e prosperar nos mercados de exportação;

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como uma burocracia excessiva; 
sublinha que as PME são mantidas em 
desvantagem concorrencial, na medida em 
que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se competitivas 
e prosperar nos mercados de exportação; 
salienta, além disso, que o Pacto 
Ecológico Europeu representa um 
encargo financeiro adicional 
desproporcional para as PME e a 
indústria, distorcendo a concorrência 
global e, no âmbito do impacto da crise do 
COVID-19, comprometendo seriamente a 
sua existência profissional;

Or. en

Alteração 6
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como uma burocracia excessiva; 
sublinha que as PME são mantidas em 

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como falta de informação e uma 
burocracia excessiva; sublinha que as PME 
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desvantagem concorrencial, na medida em 
que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se competitivas 
e prosperar nos mercados de exportação;

são mantidas em desvantagem 
concorrencial, na medida em que investem 
na neutralidade climática para cumprir o 
Pacto Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação; solicita, a este 
respeito, medidas reforçadas para apoiar 
o financiamento das PME, incentivar a 
sua inovação e encontrar uma solução 
para a atual perturbação das cadeias 
globais de valor das PME causada pelo 
atual surto de covid-19;

Or. en

Alteração 7
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas 
com demasiada regulamentação e 
encargos, bem como uma burocracia 
excessiva; sublinha que as PME são 
mantidas em desvantagem concorrencial, 
na medida em que investem na 
neutralidade climática para cumprir o 
Pacto Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação;

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; reconhece 
que o acesso aos mercados de países 
terceiros é de importância vital para 
muitas PME europeias e deve ser 
facilitado; considera que a minimização 
de encargos administrativos ou 
regulamentares desnecessários é 
importante para ajudar as PME a 
beneficiar deste acesso ao mercado; 
considera que as PME devem constituir 
uma parte essencial do Pacto Ecológico 
Europeu e que deve ser concedido apoio 
para garantir que as PME europeias 
estejam equipadas para enfrentar o duplo 
desafio de alcançar a neutralidade 
climática e, ao mesmo tempo, manter a 
competitividade da UE nos mercados 
globais;

Or. en
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Alteração 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas 
com demasiada regulamentação e 
encargos, bem como uma burocracia 
excessiva; sublinha que as PME são 
mantidas em desvantagem concorrencial, 
na medida em que investem na 
neutralidade climática para cumprir o 
Pacto Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação;

1. Incentiva a Comissão a reforçar e 
melhorar as suas iniciativas para apoiar as 
PME europeias na superação de barreiras 
que impedem o seu acesso aos mercados 
internacionais, entre outros, mediante a 
negociação de capítulos específicos nos 
acordos comerciais; exorta a Comissão a 
uma implementação eficaz da estratégia 
das PME, a fim de reduzir os encargos e a 
burocracia excessiva para as nossas 
empresas no estrangeiro e facilitar a sua 
internacionalização;

Or. en

Alteração 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, 
bem como uma burocracia excessiva; 
sublinha que as PME são mantidas em 
desvantagem concorrencial, na medida 
em que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se 
competitivas e prosperar nos mercados de 
exportação;

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação que pode 
acarretar burocracia ou encargos 
administrativos adicionais; sublinha que é 
necessário apoio às PME que investem na 
neutralidade climática para cumprir o Pacto 
Ecológico e que podem enfrentar 
dificuldades a curto prazo para se 
manterem competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação;
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Or. en

Alteração 10
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas 
com demasiada regulamentação e 
encargos, bem como uma burocracia 
excessiva; sublinha que as PME são 
mantidas em desvantagem concorrencial, 
na medida em que investem na 
neutralidade climática para cumprir o Pacto 
Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação;

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; apela a uma 
reforma da regras comunitárias em 
matéria de auxílios estatais, de modo a 
possibilitar a concessão de subvenções 
mais significativas às nossas PME; 
sublinha que as PME são mantidas em 
desvantagem concorrencial, na medida em 
que investem na neutralidade climática 
para cumprir o Pacto Ecológico e, em 
simultâneo, tentam manter-se competitivas 
e prosperar nos mercados de exportação;

Or. fr

Alteração 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista as iniciativas da Comissão 
para apoiar o acesso das PME europeias 
aos mercados internacionais; salienta, no 
entanto, que as PME são confrontadas 
com demasiada regulamentação e 
encargos, bem como uma burocracia 
excessiva; sublinha que as PME são 
mantidas em desvantagem concorrencial, 
na medida em que investem na 
neutralidade climática para cumprir o 
Pacto Ecológico e, em simultâneo, tentam 

1. Apela a uma estratégia industrial 
da UE massiva e consistente, em 
conformidade com o Pacto Ecológico, 
para transformar as nossas economias e 
reforçar a sua resiliência através da 
combinação de investimentos estratégicos 
para apoiar as PME, além de aumentar as 
oportunidades de trabalho e as 
capacidades para reduzir o impacto da 
crise do COVID sobre trabalhadores, 
consumidores e famílias, mantendo-se, 
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manter-se competitivas e prosperar nos 
mercados de exportação;

simultaneamente, competitivas e 
prosperando nos mercados de exportação;

Or. en

Alteração 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que, entre os anos de 
2007 e 2017, o PIB global aumentou mais 
de 70 %; comparando, no entanto, o 
aumento da UE de 17 % em países como 
os Estados Unidos da América (60 %), a 
Índia (80 %) e a China (315 %), a UE já 
estava a ficar para trás na competitividade 
global; observa que o comércio mundial 
deverá cair entre 13 e 32 por cento e o 
PIB da UE em 7,5 por cento em 2020 
devido aos efeitos do COVID-19; salienta, 
por conseguinte, que, com as economias 
globais em rápido declínio, é necessária 
uma reindustrialização da Europa e a UE 
deve reunir forças para salvar empresas e 
empregos para esse fim;

Or. en

Alteração 13
Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que as nossas indústrias 
são convidadas a contribuir ativamente 
para a consecução dos objetivos do Pacto 
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Ecológico Europeu, investindo na 
neutralidade climática e cumprindo novas 
normas, ao mesmo tempo que são 
confrontadas com concorrentes de países 
terceiros que são menos ambiciosos na 
redução de emissões; salienta que as 
empresas europeias, em particular as 
PME, correm o risco de ser mantidas em 
desvantagem competitiva enquanto 
tentam permanecer competitivas e 
prosperar nos mercados de exportação; 
exorta a Comissão a adotar rapidamente o 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras;

Or. en

Alteração 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que a crise do COVID-19 
atingiu gravemente a indústria europeia e 
ameaçou o mercado de trabalho, 
exortando, a este respeito, a Comissão a 
focar-se novamente em ações concretas de 
apoio à produção industrial e local e às 
exportações conexas, a fim de se 
concentrar numa economia neutra em 
carbono;

Or. en

Alteração 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Exorta a Comissão a adotar uma 
forte abordagem holística no seu trabalho 
sobre a nova estratégia industrial; 
salienta que os direitos sociais, a 
digitalização, os transportes, as políticas 
comerciais e ambientais estão interligados 
na indústria europeia;

Or. en

Alteração 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta a necessidade de um forte 
compromisso dos Estados-Membros para 
o futuro da indústria europeia, para que a 
UE se torne um continente neutro em 
termos de clima até 2050 e líder mundial 
em tecnologias hipocarbónicas, 
sustentáveis e digitalizadas, evitando as 
fugas de carbono; sublinha que a nossa 
ambição climática não deve conduzir à 
desindustrialização da UE, mas ao 
aumento da competitividade das soluções 
sustentáveis e das oportunidades de 
economia circular; apela à viabilização da 
investigação e da inovação, garantindo 
que a UE atraia as capacidades 
necessárias e, deste modo, promova a 
competitividade global da UE;

Or. en

Alteração 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
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N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Manifesta preocupação com o fato 
de que, desde o surto de covid-19, que 
impôs o encerramento de um grande 
número de fábricas, muitos setores 
industriais sofreram e continuam a sofrer 
perdas colossais; o comércio mundial 
deve cair entre 13 % e 32 % em 2020 e as 
estimativas de recuperação esperada para 
2021 ainda são incertas;

Or. en

Alteração 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Sublinha que as PME e a 
indústria europeias já são defensoras da 
economia ecológica e dos instrumentos 
ecológicos; a este respeito, a Comissão 
deve acompanhar os Estados-Membros na 
exportação destes instrumentos e 
conhecimentos especializados para criar 
condições de concorrência equitativas a 
nível mundial;

Or. en

Alteração 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-C. Observa que a crise do COVID-19 
enfatizou a necessidade de soluções 
digitais, modelos comerciais e de 
negócios; congratula-se, por conseguinte, 
com o objetivo da Comissão rumo à 
liderança digital da UE, por exemplo, 
promovendo as negociações da OMC 
sobre regras globais de comércio 
eletrónico; solicita a abertura a um 
resultado significativo dessas 
negociações, a fim de facilitar o fluxo de 
dados através das fronteiras e abordar as 
barreiras injustificadas ao comércio por 
meios eletrónicos, em total conformidade 
com a legislação da UE em matéria de 
privacidade e proteção de dados, 
incluindo o RGPD, e tirar partido da 
flexibilidade concedida pelas diretrizes de 
negociação;

Or. en

Alteração 20
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se 
na produtividade interna na Europa, a 
fim de estabelecer uma menor 
dependência das cadeias de abastecimento 
vulneráveis em setores fundamentais da 
indústria, como os setores da tecnologia e 
telecomunicações, dos produtos médicos e 
dos produtos farmacêuticos, 
especialmente em tempos de crise 
mundial, e a manter-se competitiva nos 
mercados mundiais;

Suprimido

Or. en
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Alteração 21
Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

2. Considera que a resiliência da UE 
pode ser alcançada através da 
diversificação das nossas relações 
comerciais, cadeias de abastecimento e 
ações estratégicas; insta a Comissão a 
concentrar-se na garantia do fornecimento 
na Europa, estabelecendo uma 
diversificação estratégica das cadeias de 
abastecimento vulneráveis em setores 
fundamentais da indústria, como os setores 
da tecnologia e telecomunicações, dos 
produtos médicos, dos produtos 
farmacêuticos e dos produtos agrícolas, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
e a manter-se competitiva nos mercados 
mundiais; solicita à Comissão que 
considere, a este respeito, a criação de um 
fundo de diversificação estratégica 
arrojado, que poderá ser utilizado para 
cobrir alguns dos custos relacionados com 
a diversificação de determinadas cadeias 
estratégicas de 
abastecimento; congratula-se igualmente 
com os acordos comerciais como forma de 
facilitar a diversificação das cadeias de 
valor e reforçar a indústria e a produção 
da UE; insta a Comissão a prosseguir 
acordos de comércio livre ambiciosos, que 
visem garantir condições de concorrência 
equitativas e melhorar o acesso aos 
mercados de contratos públicos; espera, a 
este respeito, concluir os ACL com a 
Austrália, a Nova Zelândia, a Indonésia, 
bem como o APC com a Tailândia, 
incentivando a rápida ratificação dos 
ACL entre a UE e o México e a UE e o 
Mercosul; propõe à Comissão o 
relançamento de negociações ambiciosas 
com a Índia e o exercício de análise 
prévia com Taiwan; salienta ainda a 
importância de incluir e continuar a 
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desenvolver capítulos das PME em todos 
os ACL, como forma de promover o 
comércio para as PME;

Or. en

Alteração 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

2. Considera que a resiliência da UE 
pode ser alcançada através da 
diversificação das nossas relações 
comerciais, cadeias de abastecimento e 
ações estratégicas; insta a Comissão a 
concentrar-se na garantia do fornecimento 
na Europa, estabelecendo uma 
diversificação estratégica das cadeias de 
abastecimento vulneráveis em setores 
fundamentais da indústria, como os setores 
da tecnologia e telecomunicações, dos 
produtos médicos, dos produtos 
farmacêuticos e dos produtos agrícolas, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
e a manter-se competitiva nos mercados 
mundiais; congratula-se com os acordos 
comerciais como forma de facilitar a 
diversificação das cadeias de valor e 
reforçar a indústria e a produção da UE; 
insta a Comissão a prosseguir acordos de 
comércio livre ambiciosos, que visem 
garantir condições de concorrência 
equitativas e melhorar o acesso aos 
mercados de contratos públicos; espera, a 
este respeito, concluir os ACL com a 
Austrália, a Nova Zelândia, a Indonésia, 
bem como o APC com a Tailândia, 
incentivando a rápida ratificação dos 
ACL entre a UE e o México e a UE e o 
Mercosul; propõe à Comissão o 
relançamento de negociações ambiciosas 
com a Índia e o exercício de análise 
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prévia com Taiwan; salienta ainda a 
importância de incluir e continuar a 
desenvolver capítulos das PME em todos 
os ACL, como forma de promover o 
comércio para as PME;

Or. en

Alteração 23
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
infraestruturas críticas, dos produtos 
médicos e dos produtos farmacêuticos, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
e a manter-se competitiva nos mercados 
mundiais; congratula-se, a este respeito, 
com a criação de um mecanismo de 
investimento estratégico proposto no 
pacote de recuperação e solicita ao 
Conselho que o apoie como essencial para 
a autonomia estratégica aberta necessária 
à nossa indústria;

Or. en

Alteração 24
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
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produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais; exorta a que seja 
notificada à OMC uma exceção sanitária 
europeia, e que tal exceção seja incluída 
em todos os acordos comerciais já 
celebrados e por celebrar;

Or. fr

Alteração 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se 
na produtividade interna na Europa, a 
fim de estabelecer uma menor 
dependência das cadeias de abastecimento 
vulneráveis em setores fundamentais da 
indústria, como os setores da tecnologia e 
telecomunicações, dos produtos médicos e 
dos produtos farmacêuticos, especialmente 
em tempos de crise mundial, e a manter-se 
competitiva nos mercados mundiais;

2. Salienta a importância da 
diversificação para melhorar a resiliência 
das cadeias de valor e da relocalização 
inteligente em setores fundamentais da 
indústria, como os setores da tecnologia e 
telecomunicações, dos produtos médicos e 
dos produtos farmacêuticos, bem como das 
matérias-primas, para alcançar uma 
autonomia estratégica aberta, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
para se manter competitiva nos mercados 
mundiais, tendo em consideração, 
simultaneamente, as necessidades dos 
países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna com base na 
investigação e inovação na Europa, a fim 
de estabelecer uma autonomia estratégica 
e menor dependência das cadeias de 
abastecimento vulneráveis em setores 
fundamentais da indústria, como os setores 
da tecnologia e telecomunicações, dos 
produtos médicos, dos produtos 
farmacêuticos e dos produtos agrícolas, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
e a manter-se competitiva nos mercados 
mundiais;

Or. en

Alteração 27
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna e a reorganizar a 
indústria na Europa, a fim de estabelecer 
uma menor dependência das cadeias de 
abastecimento vulneráveis em setores 
fundamentais da indústria, como os setores 
da tecnologia e telecomunicações, das 
matérias-primas estratégicas dos produtos 
médicos e dos produtos farmacêuticos, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
e a manter-se competitiva nos mercados 
mundiais;

Or. en
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Alteração 28
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se 
na produtividade interna na Europa, a 
fim de estabelecer uma menor 
dependência das cadeias de abastecimento 
vulneráveis em setores fundamentais da 
indústria, como os setores da tecnologia e 
telecomunicações, dos produtos médicos e 
dos produtos farmacêuticos, 
especialmente em tempos de crise mundial, 
e a manter-se competitiva nos mercados 
mundiais;

2. Insta a Comissão a garantir a 
diversificação das cadeias de 
abastecimento, a fim de aumentar a 
resiliência e a segurança do 
fornecimento, reduzindo a dependência de 
um ou dois países, especialmente em 
tempos de crise mundial, mantendo-se, 
simultaneamente, competitiva nos 
mercados mundiais;

Or. en

Alteração 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como 
os setores da tecnologia e 
telecomunicações, dos produtos médicos e 
dos produtos farmacêuticos, 
especialmente em tempos de crise 
mundial, e a manter-se competitiva nos 
mercados mundiais;

2. Insta a Comissão a concentrar-se 
nos investimentos a serem priorizados no 
Pacto Ecológico, na agenda digital e na 
conquista da soberania europeia em 
setores estratégicos, com uma estratégia 
industrial consistente e, em simultâneo, 
encurtando e diversificando as cadeias de 
abastecimento e reorientando as políticas 
comerciais;

Or. en

Alteração 30



AM\1206314PT.docx 21/49 PE652.539v01-00

PT

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das 
cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos 
farmacêuticos, especialmente em tempos 
de crise mundial, e a manter-se competitiva 
nos mercados mundiais;

2. Insta a Comissão a concentrar-se na 
produtividade interna na Europa, a fim de 
diversificar as cadeias de abastecimento 
vulneráveis em setores fundamentais da 
indústria, como os setores da tecnologia e 
telecomunicações, dos produtos médicos e 
dos produtos farmacêuticos, especialmente 
em tempos de crise mundial, e a manter-se 
competitiva nos mercados mundiais;

Or. en

Alteração 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 2 – ponto 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

(1) Reconhece que a competitividade 
da indústria europeia é mais forte se a UE 
mantiver o seu papel de líder como o 
parceiro comercial mais inovador, 
ecológico e respeitador do ambiente; insta 
a Comissão a incluir objetivos de 
inovação e desenvolvimento sustentável 
no núcleo do comércio da UE, bem como 
no núcleo da política industrial, e a 
aplicar o Novo Pacto Ecológico Europeu 
como princípio orientador;

Or. en

Alteração 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero
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Projeto de parecer
N.º 2 – ponto 2 (novo)

Projeto de parecer Alteração

(2) Reconhece o impacto significativo 
que a próxima revolução industrial e a 
automação podem ter no comércio 
internacional; observa que, com a 
otimização antecipada da produção, a 
cadeia de abastecimento internacional 
será reestruturada, o que terá um impacto 
significativo no mercado de trabalho e, 
consequentemente, terá um efeito adverso 
na futura criação de emprego e no 
mercado como um todo; insta a Comissão 
a integrar salvaguardas sociais sólidas na 
sua política;

Or. en

Alteração 33
Reinhard Bütikofer

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reitera o seu forte apoio ao 
objetivo descrito no Pacto Ecológico da 
Comissão sobre a introdução de um 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras; insta a 
Comissão a garantir a compatibilidade 
com a OMC para esse mecanismo; insta a 
Comissão a apresentar esta reforma como 
parte do Programa de Trabalho da 
Comissão para 2020; sublinha que todas 
as reorientações na política comercial da 
UE devem ser coerentes com a estratégia 
industrial da UE, no âmbito da 
prerrogativa de realizar o Pacto 
Ecológico; 

Or. en
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Alteração 34
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que a relocalização da 
produção e o foco na produtividade 
interna, como forma de combater a 
escassez de bens estratégicos, não 
resolverão essa escassez, especialmente 
em tempos de crise; destaca que a 
escassez no aprovisionamento só pode ser 
resolvida através de uma cooperação 
multilateral reforçada; considera que a 
UE deve desempenhar um papel de 
liderança nos fóruns e instituições 
multilaterais, a fim de garantir que a 
escassez no aprovisionamento possa ser 
atenuada no futuro;

Or. en

Alteração 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reitera o seu forte apoio ao 
objetivo descrito no Pacto Ecológico da 
Comissão sobre a introdução de um 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras; insta a 
Comissão a apresentar esta reforma como 
parte do Programa de Trabalho da 
Comissão para 2020; sublinha que todas 
as reorientações na política comercial da 
UE devem ser coerentes com a estratégia 
industrial da UE, no âmbito da 
prerrogativa de realizar o Pacto 
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Ecológico;

Or. en

Alteração 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que a indústria é uma 
competência nacional, que deve ser 
impulsionada pelo interesse das empresas 
locais e dos produtores locais; salienta, no 
entanto, que a Comissão Europeia deve 
dar aos Estados-Membros a oportunidade 
de desenvolver uma estratégia adequada 
para melhorar o intercâmbio de 
informações, a fim de obter um impacto 
positivo nas relações comerciais, dentro e 
fora do mercado interno;

Or. en

Alteração 37
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Solicita à Comissão que contribua 
para aumentar a autonomia estratégica 
da UE com base em cadeias de 
abastecimento mais resilientes, 
diversificação de importações e 
armazenamento adequado; apela a uma 
estratégia da UE em matéria de 
relocalização inteligente das indústrias, a 
fim de facilitar a nossa dependência: 
inovação, modernização, investigação, 
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digitalização e robotização serão 
fundamentais para garantir a 
competitividade das empresas em causa;

Or. en

Alteração 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Sublinha que a indústria é 
responsável por 80 % das exportações 
europeias de mercadorias e emprega 
cerca de 35 milhões de pessoas, 
solicitando à Comissão que tenha em 
conta o valor acrescentado significativo 
que a indústria traz para o mercado 
europeu de emprego e os direitos sociais e 
o seu lugar crucial como fator de 
prosperidade e competitividade;

Or. en

Alteração 39
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Insiste em que a estratégia 
industrial da UE seja inclusiva e 
transparente, abrangendo todos os 
intervenientes que operam ao longo de 
toda a cadeia de valor, desde as empresas 
em fase de arranque mais pequenas até às 
empresas de grande dimensão, desde o 
meio académico à investigação, 
prestadores de serviços a fornecedores, 
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bem como sindicatos e organizações de 
consumidores;

Or. en

Alteração 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado;

3. Apoia a iniciativa de reforçar um 
sistema comercial multilateral assente em 
regras; manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado; exorta a Comissão a garantir 
um sistema multilateral baseado em 
regras, adequado a uma UE mais forte no 
mundo, com comércio aberto e justo, 
visando simultaneamente a recuperação 
económica sustentável; salienta que o 
comércio justo e livre só pode funcionar 
dentro de uma OMC totalmente 
operacional; insta, por conseguinte, a 
Comissão a concentrar os seus esforços 
internacionais no sentido de mobilizar 
parceiros internacionais para proceder à 
reforma da OMC, criando condições de 
concorrência equitativas e combatendo 
práticas desleais de comércio e 
investimento, e explorando as 
possibilidades de uma iniciativa 
plurilateral mais ampla relacionada com 
os produtos de saúde, bem como com o 
comércio eletrónico;

Or. en

Alteração 41
Emmanuel Maurel
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado;

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado; sublinha que a indústria 
europeia foi gravemente afetada pela 
pandemia da COVID-19; salienta a forte 
dependência dessa indústria face às 
operações de abastecimento; solicita 
medidas a longo prazo para reforçar a 
soberania industrial europeia, tornando-a 
mais integrada, mais local e mais sólida, a 
fim de evitar ruturas nas cadeias de 
abastecimento;

Or. fr

Alteração 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial 
multilateral assente em regras; manifesta, 
contudo, a sua preocupação com o 
funcionamento da OMC, pelo facto de 
alguns intervenientes internacionais 
abusarem do seu poder no mercado;

3. Solicita à Comissão que trabalhe 
em conjunto com os outros membros da 
OMC para levar a cabo uma reforma 
ambiciosa, a fim de garantir condições de 
concorrência equitativas às empresas 
comerciais e incorporar plenamente as 
normas sociais e ambientais, em 
consonância com o novo Pacto Ecológico; 
insta a Comissão, a este respeito, a 
negociar novas regras para combater as 
práticas que distorcem o comércio, 
incluindo políticas e práticas não 
mercantis, empresas estatais e empresas 
industriais, levando ao excesso de 
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capacidade e políticas e práticas forçadas 
de transferência de tecnologia;

Or. en

Alteração 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado;

3. Recorda o compromisso da União 
Europeia para com um sistema comercial 
multilateral assente em regras e sublinha 
que a UE deve estar na vanguarda da sua 
defesa e reforço; apoia a Comissão nos 
seus esforços globais para modernizar a 
OMC e insta a continuação do 
envolvimento com os membros da OMC 
para encontrar uma solução multilateral 
a longo prazo para superar o atual 
impasse do Órgão de Recurso; 
congratula-se com o acordo de arbitragem 
interposto por várias partes;

Or. en

Alteração 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
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mercado; mercado; a este respeito, sublinha a 
necessidade de criar condições de 
concorrência equitativas ao mesmo tempo 
em que é mobilizada a reforma da OMC 
em conjunto com os parceiros 
internacionais;

Or. en

Alteração 45
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado;

3. Destaca a importância de um 
sistema comercial multilateral assente em 
regras para a economia global, 
particularmente num mundo pós-crise; 
manifesta preocupação com o contínuo 
impasse do Órgão de Recurso da OMC e 
insta a Comissão a procurar soluções com 
os principais parceiros comerciais, para 
garantir um comércio aberto e justo com 
um sistema de resolução de litígios 
executório;

Or. en

Alteração 46
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; insta a Comissão a 
intensificar os seus esforços para 
alcançar um acordo sobre a reforma da 
OMC e o sistema de resolução de litígios 
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mercado; da OMC, em particular o Órgão de 
Recurso da OMC;

Or. en

Alteração 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado;

3. Apoia as iniciativas de reforçar o 
sistema comercial multilateral assente em 
regras, torná-lo consistente com os 
esforços globais para travar as alterações 
climáticas e a perda de biodiversidade, e 
evitar que os intervenientes internacionais 
fortes abusem do seu poder no mercado;

Or. en

Alteração 48
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, pelo facto de alguns intervenientes 
internacionais abusarem do seu poder no 
mercado;

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de 
reforçar um sistema comercial multilateral 
assente em regras; manifesta, contudo, a 
sua preocupação com o funcionamento da 
OMC, também devido a alguns 
intervenientes internacionais abusarem do 
seu poder no mercado;

Or. en

Alteração 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle
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Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Lamenta que, durante a crise do 
Covid-19, tenha havido uma disseminação 
de desinformação, propaganda e 
informações enganosas, bem como uma 
considerável falta de gestão da 
interferência dos intervenientes chineses 
na UE, o que prejudicou a confiança nos 
mercados comerciais em geral e criou um 
impacto negativo nos mercados dos 
contratos públicos;

Or. en

Alteração 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância das 
negociações plurilaterais em curso da 
OMC sobre comércio eletrónico e apela a 
um conjunto abrangente e ambicioso de 
regras, assegurando normas europeias de 
proteção de dados, para enfrentar as 
barreiras comerciais digitais e garantir 
que as empresas, nomeadamente as PME, 
possam competir a nível mundial em 
condições de concorrência equitativas;

Or. en

Alteração 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen
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Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que a UE é de longe o 
maior exportador mundial de serviços, 
representando cerca de 70 % do PIB da 
UE; destaca, por conseguinte, a 
necessidade de liberalizar ainda mais os 
serviços através dos ACL, 
congratulando-se com as negociações 
plurilaterais em curso na OMC sobre 
áreas essenciais do comércio de serviços;

Or. en

Alteração 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Sublinha a sua determinação em 
estabelecer uma relação o mais próxima 
possível com o Reino Unido, um país que 
continuará a ser parceiro, aliado e amigo 
na Europa; incentiva a Comissão a 
aproveitar o impulso causado pela 
retirada 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 ao mercado e a 
facilitação do comércio o mais próximo 
possível, a fim de minimizar as 
perturbações do comércio, sustentadas 
por disposições de concorrência 
equitativas que garantam elevadas 
normas de proteção social, laboral e 
ambiental, bem como políticas de 
concorrência e de auxílios estatais; reitera 
os seus apelos à Comissão para que 
estabeleça um novo e abrangente acordo 
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de parceria estratégica entre o Reino 
Unido e a UE que vá muito além do 
comércio, em consonância com a 
Declaração Política de outubro de 2019;

Or. en

Alteração 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que permitam à UE tomar 
medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como aumentar o 
efeito de alavanca para negociar a 
reciprocidade e a abertura do mercado;

4. Exorta o Conselho a avançar com 
o «Instrumento Internacional de 
Contratação Pública»; enfatiza a 
necessidade de um instrumento que vise 
práticas discriminatórias contra empresas 
da UE nos mercados dos contratos 
públicos de países terceiros e aumente o 
efeito de alavanca para negociar a 
reciprocidade e a abertura do mercado; 
exorta a Comissão a iniciar uma reflexão 
sobre um possível quadro para 
monitorizar o acesso dos concorrentes de 
países terceiros aos mercados dos 
contratos públicos da UE em setores 
estratégicos;

Or. en

Alteração 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que permitam à UE tomar 

4. Exorta ao Conselho um acordo 
rápido e célere sobre o Instrumento 
Internacional de Contratação Pública, a 
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medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como aumentar o 
efeito de alavanca para negociar a 
reciprocidade e a abertura do mercado;

fim de proporcionar segurança jurídica, 
reciprocidade e condições de concorrência 
equitativas aos operadores da UE; solicita 
a inclusão de um catálogo global de 
produtos essenciais de emergência para 
evitar abusos por parte de fornecedores de 
países terceiros no comércio internacional 
durante uma pandemia global;

Or. en

Alteração 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que permitam à UE tomar 
medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como aumentar o 
efeito de alavanca para negociar a 
reciprocidade e a abertura do mercado;

4. Exorta a Comissão a reconsiderar a 
dimensão internacional da sua política de 
contratos públicos no que diz respeito aos 
objetivos definidos no Pacto Ecológico, 
como promover uma economia circular, 
aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento de bens públicos e facilitar 
a produção local através de um «Buy 
European Act»;

Or. en

Alteração 56
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que permitam à UE tomar 
medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como aumentar o 
efeito de alavanca para negociar a 

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que aumentem o efeito de 
alavanca para negociar a abertura do 
mercado; solicita à Comissão que reveja 
as propostas nas quais o compromisso 
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reciprocidade e a abertura do mercado; não tenha sido alcançado após vários 
anos, como o Instrumento Internacional 
de Contratação Pública;

Or. en

Alteração 57
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que permitam à UE tomar 
medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como aumentar o 
efeito de alavanca para negociar a 
reciprocidade e a abertura do mercado;

4. Exorta o Conselho a retomar as 
conversações e a procurar um rápido 
acordo sobre os Instrumentos 
Internacionais de Contratação Pública, 
como instrumento fundamental para 
garantir reciprocidade, abertura do 
mercado, condições de concorrência 
equitativas para os operadores da UE e 
apoiar as empresas da UE no acesso aos 
mercados globais;

Or. en

Alteração 58
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos eficazes e 
operacionais que permitam à UE tomar 
medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como aumentar o efeito 
de alavanca para negociar a reciprocidade 
e a abertura do mercado;

4. Exorta a Comissão a trabalhar em 
prol de contratos públicos reforçados e 
apoiados que permitam à UE tomar 
medidas rápidas, direcionadas e 
convincentes, bem como melhorar as 
regras relativas à reciprocidade da 
abertura do seu mercado;

Or. fr
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Alteração 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita à Comissão que finalize e 
partilhe o seu Livro Branco sobre um 
Instrumento para os Subsídios 
Estrangeiros, a fim de abordar os efeitos 
distorcidos causados por subsídios 
estrangeiros no mercado único, como 
parte da caixa de ferramentas europeia de 
defesa comercial; recorda que deve ser 
coerente com a possível modernização ou 
atualização das regras de concorrência 
específicas da UE, com o objetivo de 
garantir condições equitativas para as 
empresas da UE;

Or. en

Alteração 60
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita, com caráter de urgência, 
a introdução de um «Buy European Act»;

Or. fr

Alteração 61
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-B. Apela a que os contratos públicos 
da Europa deixem de estar abertos à 
concorrência de países terceiros sem que 
existam garantias de reciprocidade;

Or. fr

Alteração 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado;

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado 
provocadas por auxílios estatais 
injustificados em países terceiros, a fim de 
reduzir os custos dos fatores de produção 
que não estão em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris, os ODS ou 
os esforços para reduzir o impacto da 
crise do COVID;

Or. en

Alteração 63
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
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eficazmente as distorções do mercado; eficazmente as distorções do mercado; 
solicita a instituição de um ambicioso 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, de modo a 
combater o dumping ambiental e as 
alterações climáticas;

Or. fr

Alteração 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado;

5. Apela à rápida adoção do 
regulamento de aplicação da lei, que 
protegerá os direitos da UE no âmbito de 
acordos internacionais contra medidas 
ilegais adotadas por países terceiros, 
inclusive mediante retaliação, contanto 
que o novo regulamento seja alargado à 
propriedade intelectual e aos serviços;

Or. en

Alteração 65
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado;

5. Alerta contra medidas 
protecionistas injustificáveis que 
conduzem à perturbação da economia 
global; Apela à implantação robusta dos 
instrumentos de salvaguarda europeus 
adaptados para proteger a indústria 
europeia e combater eficazmente as 
distorções do mercado;
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Or. en

Alteração 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado;

5. Apela a uma revisão da política 
internacional de comércio e investimento 
da União e à Comissão para avaliar a 
caixa de ferramentas de comércio da UE, 
a explorar ativamente as possibilidades de 
combater as distorções do mercado e 
defender a UE de práticas abusivas;

Or. en

Alteração 67
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado;

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado 
global, especialmente considerando os 
metais estratégicos;

Or. en

Alteração 68
Enikő Győri

Projeto de parecer
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N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de salvaguarda, a fim de os tornar mais 
eficientes e mais bem adaptados para 
proteger a indústria europeia e combater 
eficazmente as distorções do mercado;

5. Apela ao reforço dos instrumentos 
de defesa comercial, a fim de 
proporcionar à UE uma caixa de 
ferramentas mais eficiente e poderosa 
para proteger a indústria europeia de 
práticas hostis de distorção do mercado 
externo;

Or. en

Alteração 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita a adoção da revisão do 
Regulamento n.º 654/2014 (Regulamento 
de Execução), a fim de o reforçar; 
salienta que este é um instrumento 
importante para proteger os interesses da 
União ao abrigo de acordos comerciais 
internacionais em situações em que países 
terceiros adotam medidas ilegais que 
podem afetar negativamente as nossas 
empresas;

Or. en

Alteração 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que altere 
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urgentemente a salvaguarda do aço da 
UE, tendo em conta o atual contexto do 
COVID-19, para defender o setor 
siderúrgico contra a sobrecapacidade 
global persistente e práticas comerciais 
desleais e para garantir uma concorrência 
efetiva;

Or. en

Alteração 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a considerar como 
principais objetivos do plano de ação em 
matéria de propriedade intelectual a 
aplicação urgente dos direitos de 
propriedade intelectual e o envolvimento 
de todos os intervenientes na luta contra a 
violação desses direitos e a contrafação;

6. Insta a Comissão a considerar como 
principais objetivos do plano de ação em 
matéria de propriedade intelectual a 
aplicação urgente dos direitos de 
propriedade intelectual e o envolvimento 
de todos os intervenientes na luta contra a 
violação desses direitos e a contrafação; 
solicita à Comissão que promova e 
garanta a proteção das indicações 
geográficas (IG) a nível internacional e 
bilateral e retome o debate sobre IG para 
produtos não agrícolas que possam apoiar 
a inovação, a produção sustentável e o 
emprego na UE, melhorando a 
atratividade e reputação das nossas 
produções de qualidade a nível mundial;

Or. en

Alteração 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Projeto de parecer
N.º 6



PE652.539v01-00 42/49 AM\1206314PT.docx

PT

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a considerar 
como principais objetivos do plano de 
ação em matéria de propriedade 
intelectual a aplicação urgente dos direitos 
de propriedade intelectual e o 
envolvimento de todos os intervenientes 
na luta contra a violação desses direitos e 
a contrafação;

6. Insta a Comissão a encontrar um 
equilíbrio entre a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual e o incentivo à 
inovação, garantindo o acesso aos 
medicamentos e protegendo a saúde 
pública; sublinha que as flexibilidades 
previstas no acordo TRIPS devem ser 
utilizadas para resolver possíveis 
carências de aprovisionamento de 
medicamentos;

Or. en

Alteração 73
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a considerar 
como principais objetivos do plano de ação 
em matéria de propriedade intelectual a 
aplicação urgente dos direitos de 
propriedade intelectual e o envolvimento 
de todos os intervenientes na luta contra a 
violação desses direitos e a contrafação;

6. Exorta a Comissão a garantir 
como principais objetivos do plano de ação 
em matéria de propriedade intelectual a 
aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual e a combater o 
comércio de produtos contrafeitos e 
pirateados em toda a cadeia de 
abastecimento internacional, em 
cooperação com todos os intervenientes 
relevantes;

Or. en

Alteração 74
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Apela à defesa no âmbito das 
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ações judiciais movidas contra medidas 
governamentais que visam os efeitos 
sanitários, económicos e sociais da 
pandemia da COVID-19, bem como, de 
forma mais geral, a uma suspensão 
imediata das arbitragens entre os 
investidores e os Estados.

Or. fr

Alteração 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança, 
salvaguardando a competitividade no 
mercado único europeu, a fim de garantir 
a segurança das pessoas e empresas 
europeias; salienta, no entanto, a 
importância de equilibrar e utilizar esse 
mecanismo de análise do IDE apenas 
quando necessário, a fim de evitar que a 
própria UE se torne protecionista; destaca 
a importância de uma melhor 
coordenação entre as atividades dos 
Estados-Membros, com foco na 
coerência, eficácia e transparência;

Or. en

Alteração 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
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N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

7. Exorta os Estados-Membros a 
aplicarem rapidamente todas as 
disposições do regulamento relativas à 
análise do investimento direto estrangeiro, 
a fim de defender as indústrias estratégicas 
contra aquisições hostis, nomeadamente 
nas áreas dos cuidados de saúde e outras 
infraestruturas cruciais, tecnologias 
facilitadoras essenciais e quaisquer outros 
ativos, no interesse da segurança e da 
cibersegurança; insta a Comissão a 
apresentar uma proposta legislativa que 
reforce as regras da UE em matéria 
antitrust, a fim de prevenir e combater 
aquisições hostis por empresas de países 
terceiros fortemente subsidiadas pelos 
seus governos, nomeadamente atendendo 
à crise do COVID-19 e à recuperação da 
UE;

Or. en

Alteração 77
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro, 
ajudando os países sem um sistema eficaz 
a implementar medidas equilibradas e a 
proteger o acesso às indústrias estratégicas, 
aos cuidados de saúde, às infraestruturas, 
às tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança; destaca a 
importância de uma melhor coordenação 
e intercâmbio de informações entre as 
atividades dos Estados-Membros, com 
foco na coerência, eficácia e 
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transparência, a fim de melhorar a 
competitividade da UE;

Or. en

Alteração 78
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

7. Congratula-se com as diretrizes da 
Comissão publicadas em 25 de março de 
2020 sobre a análise do investimento direto 
estrangeiro; Exorta a Comissão a 
acompanhar de perto e a prestar a 
assistência necessária na aplicação do 
presente regulamento para proteger o 
acesso às indústrias estratégicas, às 
infraestruturas, às tecnologias facilitadoras 
essenciais ou a quaisquer outros ativos, no 
interesse da segurança ou da ordem 
pública, nomeadamente atendendo à atual 
crise do COVID em que as ameaças 
podem estar ligadas à emergência de 
saúde pública;

Or. en

Alteração 79
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
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segurança e da cibersegurança. segurança e da cibersegurança; sublinha o 
papel principalmente de coordenação da 
Comissão, com a opção de cada Estado-
Membro decidir se deve ou não aplicar 
um mecanismo;

Or. en

Alteração 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

7. Congratula-se com as diretrizes 
sobre a análise do investimento direto 
estrangeiro (IDE) e insta a Comissão a 
proceder ao seu reforço, atendendo 
também à crise atual, a fim de proteger as 
indústrias estratégicas, as infraestruturas, 
as tecnologias facilitadoras essenciais ou 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

Or. en

Alteração 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança.

7. Exorta a Comissão a reforçar a 
análise do investimento direto estrangeiro e 
a proteger o acesso às indústrias 
estratégicas, às infraestruturas cruciais, às 
tecnologias facilitadoras essenciais ou a 
quaisquer outros ativos, no interesse da 
segurança e da cibersegurança, a fim de 
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evitar aquisições hostis por empresas de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 7 – ponto 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

(1) Exorta a Comissão a prosseguir as 
negociações sobre o comércio eletrónico, 
que é um dos poucos setores que 
prosperou apesar da pandemia, para 
chegar a um acordo até à 12.ª 
Conferência Ministerial; recorda que os 
fluxos de dados transfronteiriços são 
cruciais para a economia digital; insta a 
Comissão a integrar salvaguardas sólidas 
na transferência de dados; recorda que a 
UE ainda sofre de falta de 
interoperabilidade nas leis de privacidade 
domésticas e nas leis de proteção do 
consumidor;

Or. en

Alteração 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 7 – ponto 2 (novo)

Projeto de parecer Alteração

(2) Exorta a Comissão a prosseguir o 
seu trabalho no sentido de uma lei 
abrangente e vinculativa da cadeia de 
abastecimento; expressa a necessidade do 
dever de diligência corporativa 
obrigatória, que garanta maior 
sustentabilidade e resistência a crises no 
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processo de criação de valor, a fim de 
criar cadeias de valor mais resilientes;

Or. en

Alteração 84
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Insta a Comissão a rever a atual 
estratégia, tendo em consideração a 
necessidade de uma abordagem a longo 
prazo, em que a digitalização, os serviços, 
o fabrico, os direitos ambientais e laborais 
estejam interligados e funcionais para 
melhorar a competitividade das empresas 
da UE nos mercados internacionais; 
recorda que uma proposta para a 
estratégia global de cadeias de 
abastecimento deve ser considerada um 
apoio à estratégia industrial da UE;

Or. en

Alteração 85
Emmanuel Maurel

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela ao congelamento imediato 
de quaisquer negociações suplementares 
relacionadas com acordos de comércio 
livre;

Or. fr

Alteração 86
Tiziana Beghin
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Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Recorda a importância da 
digitalização como instrumento central 
para fortalecer a indústria da UE e a sua 
posição no mercado internacional; exorta, 
a este respeito, a Comissão a prosseguir 
as negociações sobre o comércio 
eletrónico, apesar das atuais dificuldades 
da pandemia;

Or. en

Alteração 87
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Exorta a Comissão a considerar 
uma possível introdução do «Buy 
European Act» para apoiar os fabricantes 
europeus, em particular as PME, que 
enfrentam o crescente grau de 
concorrência decorrente principalmente 
dos países emergentes; salienta que o 
«Buy European Act» é necessário na 
ausência de um forte Instrumento 
Internacional de Contratação Pública; 
recorda, a este respeito, que a estratégia 
industrial da UE tem sido sempre 
demasiado centrada nos serviços e não 
nos setores industriais, que ainda 
representam a maioria das PME da UE;

Or. en


