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Alteração 1
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
Citação 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta a comunicação da 
Comissão, de 17 de maio de 2020, 
intitulada «Adaptação do Programa de 
Trabalho da Comissão para 2020» 
(COM/2020/440 final) e a carta de 
intenções da Presidente von der Leyen ao 
Presidente Sassoli e à Chanceler Angela 
Merkel, de 16 de setembro de 2020, 
intitulada «Estado da União 2020»,

— Tendo em conta a comunicação da 
Comissão, de 17 de maio de 2020, 
intitulada «Adaptação do Programa de 
Trabalho da Comissão para 2020» 
(COM/2020/440 final) e a carta de 
intenções da Presidente da Comissão ao 
Presidente do Parlamento Europeu e à 
Chanceler do país que detém a 
Presidência do Conselho, de 16 de 
setembro de 2020, intitulada «Estado da 
União 2020»,

Or. el

Alteração 2
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a comunicação da 
Comissão, de 11 de dezembro de 2019, 
intitulada «Pacto Ecológico Europeu» 
(COM(2019) 640 final),

Or. en

Alteração 3
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews
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Projeto de proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, 
de 12 de dezembro de 2017, intitulada 
«Rumo a uma estratégia comercial 
digital»,

Or. en

Alteração 4
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a comunicação 
conjunta da Comissão Europeia e do alto 
representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, de 
18 de março de 2020, intitulada «Política 
da Parceria Oriental para o pós-2020: 
Reforçar a resiliência – Uma Parceria 
Oriental em benefício de todos» 
JOIN(2020) 7 final),

Or. en

Alteração 5
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a análise 
aprofundada sobre comércio e 
biodiversidade («Trade and 
Biodiversitry») solicitada pela Comissão 
do Comércio Internacional ao 
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Departamento Temático das Relações 
Externas em junho de 2020,

Or. en

Alteração 6
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
Citação 10-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a comunicação da 
Comissão, de 9 de março de 2019, 
intitulada «Rumo a uma estratégia 
abrangente para África»,

Or. en

Alteração 7
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o seu relatório, de 
7 de outubro de 2020, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e que 
altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima),

Or. en

Alteração 8
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, 
de 28 de novembro de 2019, sobre a 
emergência climática e ambiental,

Or. en

Alteração 9
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Citação 11-B (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Acordo adotado 
na 21.ª Conferência das Partes da 
CQNUAC (COP 21), em Paris, em 12 de 
dezembro de 2015 (o Acordo de Paris),

Or. en

Alteração 10
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Citação 11-C (nova)

Projeto de proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Agenda 2030 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS),

Or. en
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Alteração 11
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Considerando A

Projeto de proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na sequência do 
surto de COVID-19 em 2020, se registou 
uma perturbação das cadeias de 
abastecimento e das linhas de produção 
mundiais, trazendo à tona o facto de a 
União Europeia depender de fontes não 
comunitárias, especialmente no que toca a 
alguns sectores estratégicos como o 
médico e o farmacêutico;

A. Considerando que, durante o surto 
de COVID-19 em 2020, se registou uma 
perturbação temporária de determinadas 
cadeias de abastecimento e linhas de 
produção mundiais, trazendo à tona o facto 
de, numa economia globalizada, a União 
Europeia também depender de fontes não 
comunitárias, incluindo no que se refere a 
alguns fornecedores de produtos e 
serviços em sectores estratégicos tais como 
o médico e o farmacêutico; que esta 
experiência sublinha a necessidade de 
cuidar bem uns dos outros ao longo das 
cadeias de abastecimento e de cooperação 
na produção, bem como de responder de 
forma conjunta a desafios mundiais 
como, por exemplo, uma pandemia;

Or. en

Alteração 12
Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
Considerando A

Projeto de proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, na sequência do 
surto de COVID-19 em 2020, se registou 
uma perturbação das cadeias de 
abastecimento e das linhas de produção 
mundiais, trazendo à tona o facto de a 
União Europeia depender de fontes não 
comunitárias, especialmente no que toca a 
alguns sectores estratégicos como o médico 
e o farmacêutico;

A. Considerando que as relações 
comerciais da UE estão muito bem 
diversificadas e que a sua dependência da 
China, por exemplo, não aumentou desde 
a entrada da China na OMC; que, na 
sequência do surto de COVID-19 em 2020, 
se registou uma perturbação das cadeias de 
abastecimento e das linhas de produção 
mundiais, trazendo à tona as 
vulnerabilidades em termos de 
abastecimento, especialmente no que toca 
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a alguns sectores estratégicos como o 
médico e o farmacêutico;

Or. en

Alteração 13
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que o Pacto 
Ecológico Europeu tem de ser encarado 
como um quadro político fundamental 
para todas as políticas da UE, incluindo 
comerciais e outras políticas externas da 
UE, a fim de promover, nomeadamente, 
as normas e os valores europeus, bem 
como os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e o Acordo de Paris a nível 
mundial;

Or. en

Alteração 14
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que as regras e os 
benefícios comerciais estão a ser 
contestados tanto fora da UE como nos 
Estados-Membros e que os novos desafios 
para um desenvolvimento sustentável, tais 
como a luta contra as alterações 
climáticas, precisam de integrados em 
todas as políticas públicas internas e 
externas da UE;
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Or. en

Alteração 15
Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a UE já antes 
da pandemia estava a perder terreno em 
relação a outras economias em termos de 
competitividade, mas que agora se 
registaram perdas económicas 
significativas devido à perturbação do 
comércio internacional na sequência da 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Alteração 16
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a UE, enquanto 
continente pobre em recursos por 
natureza, depende das importações e, 
portanto, beneficia grandemente do bom 
funcionamento de um sistema comercial 
mundial assente em regras;

Or. en

Alteração 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
Considerando B
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Projeto de proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a União 
Europeia se encontra numa posição 
privilegiada para tomar as rédeas de uma 
recuperação sustentável;

B. Considerando que a União 
Europeia se encontra numa posição 
privilegiada para tomar as rédeas de uma 
recuperação sustentável devido ao seu 
compromisso e coragem para acolher as 
transições digital e ecológica; que a União 
Europeia estabeleceu novas normas em 
termos de capítulos sobre 
desenvolvimento sustentável dos acordos 
de comércio livre assinados com novos 
parceiros comerciais;

Or. en

Alteração 18
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Considerando B

Projeto de proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a União 
Europeia se encontra numa posição 
privilegiada para tomar as rédeas de uma 
recuperação sustentável;

B. Considerando que a União 
Europeia se encontra numa posição 
privilegiada para cooperar a nível mundial 
no sentido de uma recuperação sustentável 
da economia mundial, bem como para dar 
o exemplo ao aproveitar a necessidade de 
reconstruir a economia para acelerar a 
transformação ecológica e socialmente 
sustentável e a modernização dos sistemas 
de produção, dos serviços e das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 19
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
Considerando B
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Projeto de proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a União 
Europeia se encontra numa posição 
privilegiada para tomar as rédeas de uma 
recuperação sustentável;

B. Considerando que a União 
Europeia se encontra numa posição 
privilegiada para tomar as rédeas de uma 
recuperação sustentável em conformidade 
com o Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 20
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que, nestes tempos 
difíceis de pandemia, alterações 
climáticas e desigualdades crescentes em 
termos de riqueza, chegou o momento de 
utilizar o comércio como matriz para 
aperfeiçoar a utilização que fazemos dos 
recursos, melhorar a distribuição da 
riqueza e a modernização das condições 
de trabalho, alterar nos nossos hábitos de 
consumo, respeitar os direitos humanos 
nas cadeias de abastecimento, ter o menor 
impacto possível no clima, apoiar a 
produção industrial hipocarbónica e 
desafiar o mito do crescimento infinito, 
promover os alimentos que protegem a 
nossa saúde e que são produzidos de uma 
forma sustentável; que a União Europeia 
se pode tornar um defensor mundial do 
estabelecimento de normas para a 
promoção do comércio justo em vez de 
apenas o comércio livre;

Or. en

Alteração 21
Marco Campomenosi
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Projeto de proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 colocou muitas empresas 
europeias numa situação vulnerável 
enfrentando dificuldades financeiras; que 
as consequências socioeconómicas 
decorrentes da pandemia em países que 
não têm uma economia de mercado serão 
menores do que nos Estados-Membros da 
UE;

Or. en

Alteração 22
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que a revisão da 
política comercial da UE e a construção 
de uma agenda comercial mais assertiva 
da UE ocorrem numa altura em que, a 
nível mundial, são tomadas muitas 
medidas politicamente orientadas no 
domínio comercial, económico e 
financeiro, com consequências a longo 
prazo;

Or. en

Alteração 23
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração
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B-A. Considerando que a UE é o maior 
bloco comercial do mundo e o maior 
exportador de produtos manufaturados e 
de serviços;

Or. en

Alteração 24
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que a Europa, 
sendo um dos maiores blocos comerciais 
do mundo, beneficiaria com uma maior 
utilização do euro no seu comércio 
internacional, em termos de diminuição 
do risco cambial e de outros custos 
relacionados com a moeda nas transações 
comerciais, bem como em termos de 
proporcionar uma maior independência e 
autonomia às empresas europeias, o que, 
por sua vez, contribuiria para o reforço do 
papel internacional do euro;

Or. en

Alteração 25
Helmut Scholz

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia 
estratégica aberta» e convida a Comissão a 
facultar mais pormenores sobre o seu 

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19 e 
à estagnação no desenvolvimento de um 
sistema comercial internacional, 
multilateral, assente em regras e 
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conteúdo; considera crucial, para o efeito, 
coordenar e criar sinergias entre a política 
comercial e as políticas internas (por 
exemplo, as políticas industrial, digital e 
ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar 
empregos de qualidade e proteger os 
trabalhadores, gerar um crescimento 
económico inclusivo e sustentável, em 
consonância com o Pacto Ecológico 
Europeu, e promover os interesses e os 
valores da UE; destaca que a estratégia 
comercial da UE deve participar 
plenamente no processo de recuperação da 
crise, com uma reflexão mais ampla sobre 
as vulnerabilidades da UE e a sua 
dependência relativamente a países e 
mercados terceiros;

funcional com a OMC no seu cerne, e em 
estreita ligação com outras instituições de 
governação internacionais, tais como a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) 
e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), com vista a tornar a 
cooperação económica e o comércio 
justos, inclusivos e sustentáveis; regista o 
conceito de «autonomia estratégica aberta» 
e convida a Comissão a facultar mais 
pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital, ambiental e 
social); reitera que o êxito da estratégia 
comercial da União deve ser medido de 
acordo com a sua contribuição para a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas até 2030; está convicto de que 
uma transição ecológica e digital 
bem-sucedida no âmbito do Pacto 
Ecológico irá aumentar a competitividade 
da indústria da UE, criar empregos dignos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um crescimento económico inclusivo 
e sustentável, bem como promover os 
interesses e os valores da UE; salienta a 
procura nas nossas sociedades por um 
setor agrícola europeu sólido e pelos seus 
produtos de elevada qualidade e, cada vez 
com maior frequência, orgânicos; realça 
que a política comercial da nossa União 
não deve expor os nossos agricultores a 
concorrência desleal por parte de formas 
de produção agrícola insustentáveis fora 
da UE; destaca que a estratégia comercial 
da UE deve apoiar plenamente o processo 
de recuperação mundial da crise, com uma 
reflexão mais ampla sobre as 
vulnerabilidades da produção local, 
incluindo na UE, bem como a 
interdependência entre países e mercados;

Or. en
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Alteração 26
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
observa, neste contexto, que a política de 
«autonomia estratégica aberta» deve estar 
em consonância com as obrigações 
jurídicas internacionais da UE e com o 
seu compromisso em relação a uma 
abordagem assente em regras para a sua 
política comercial; salienta que esta 
abordagem deve ter em conta a revisão 
prevista da política de auxílios estatais da 
UE e o seu efeito na política comercial da 
UE; considera crucial, para o efeito, 
coordenar e criar sinergias entre a política 
comercial e as políticas internas (por 
exemplo, as políticas industrial, digital e 
ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um crescimento económico inclusivo 
e sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

Or. en
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Alteração 27
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19 e 
à necessidade de uma maior integração 
do comércio na consecução do Pacto 
Ecológico Europeu; saúda o conceito de 
«autonomia estratégica aberta» e convida a 
Comissão a facultar mais pormenores sobre 
o seu conteúdo; considera crucial, para o 
efeito, coordenar e criar sinergias entre a 
política comercial e as políticas internas 
(por exemplo, as políticas industrial, digital 
e ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um desenvolvimento económico 
inclusivo e sustentável, em consonância 
com o Pacto Ecológico Europeu, e 
promover os interesses e os valores da UE; 
destaca que a estratégia comercial da UE 
deve participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros; insiste que a 
DG Comércio tenha devidamente em 
conta o contributo das outras 
direções-gerais pertinentes e do SEAE 
sobre matérias não diretamente 
relacionadas com o comércio, como os 
direitos humanos, as normas ambientais e 
o desenvolvimento sustentável;

Or. en
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Alteração 28
Massimiliano Salini

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros; insta a 
Comissão a assegurar a competitividade 
das indústrias da UE à luz dos diversos 
custos e riscos que terão de enfrentar na 
sua transição para a neutralidade 
carbónica, especialmente tendo em conta 
que outros parceiros internacionais não 
partilham das mesmas ambições que a 
União Europeia;

Or. en

Alteração 29
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, de saúde, financeira, 
digital e ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um crescimento económico inclusivo 
e sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE dentro e fora 
da União; destaca que a estratégia 
comercial da UE deve participar 
plenamente no processo de recuperação da 
crise, com uma reflexão mais ampla sobre 
as vulnerabilidades da UE e a sua 
dependência relativamente a países e 
mercados terceiros, a fim de manter 
abertas e em funcionamento as cadeias de 
abastecimento fundamentais para 
produtos essenciais numa crise (ou seja, 
fornecimentos de medicamentos, produtos 
alimentares, produtos e serviços de TIC);

Or. en

Alteração 30
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews
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Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
ao aumento do comportamento 
protecionista a nível mundial e ao 
ambiente especialmente desafiante que o 
comércio internacional enfrenta; saúda o 
debate relativo ao conceito de «autonomia 
estratégica aberta» e convida a Comissão a 
facultar mais pormenores sobre o seu 
conteúdo; considera crucial, para o efeito, 
coordenar e criar sinergias entre a política 
comercial e as políticas internas (por 
exemplo, as políticas industrial, digital e 
ambiental) e integrar a política comercial 
na política externa mais alargada da UE; 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE tem potencial 
para contribuir de forma significativa 
para o processo de recuperação após a 
atual crise de saúde pública e económica;

Or. en

Alteração 31
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração
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1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; reitera que a 
política comercial deve fomentar o 
desenvolvimento de produtos e serviços 
ecológicos e abster-se de viabilizar os que 
não são ecológicos; destaca que a 
estratégia comercial da UE deve participar 
plenamente no processo de recuperação da 
crise, com uma reflexão mais ampla sobre 
as vulnerabilidades da UE e a sua 
dependência relativamente a países e 
mercados terceiros;

Or. en

Alteração 32
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
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mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros, especialmente 
quando violam os direitos de 
Estados-Membros da UE;

Or. el

Alteração 33
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19 e 
tendo em consideração os ensinamentos 
retirados da mesma, saúda o conceito de 
«autonomia estratégica aberta» e convida a 
Comissão a facultar mais pormenores sobre 
o seu conteúdo; considera crucial, para o 
efeito, coordenar e criar sinergias entre a 
política comercial e as políticas internas 
(por exemplo, as políticas industrial, digital 
e ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
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agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um crescimento económico inclusivo 
e sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

Or. en

Alteração 34
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia estratégica 
aberta» e convida a Comissão a facultar 
mais pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial e 
as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve, sobretudo, aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola e das pescas, 
criando empregos de qualidade e 
oferecendo mais oportunidades para os 
trabalhadores, gerar um crescimento 
económico inclusivo e sustentável, em 
consonância com o Pacto Ecológico 
Europeu, e promover os interesses e os 
valores da UE; destaca que a estratégia 
comercial da UE deve participar 
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mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

plenamente no processo de recuperação da 
crise, com uma reflexão mais ampla sobre 
as vulnerabilidades da UE e a sua 
dependência relativamente a países e 
mercados terceiros;

Or. el

Alteração 35
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

Congratula-se com o lançamento em tempo 
útil da revisão da política comercial da UE 
em 2020, em resposta à crise financeira 
resultante da COVID-19, saúda o conceito 
de «autonomia estratégica aberta» e 
convida a Comissão a facultar mais 
pormenores sobre o seu conteúdo; 
considera crucial, para o efeito, coordenar 
e criar sinergias entre a política comercial 
e as políticas internas (por exemplo, as 
políticas industrial, digital e ambiental); 
reitera que a estratégia comercial da UE 
deve aumentar a competitividade da 
indústria da UE, inclusive no sector 
agrícola, criar empregos de qualidade e 
proteger os trabalhadores, gerar um 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

Congratula-se com o lançamento em tempo 
útil da revisão da política comercial da UE 
em 2020, em resposta à crise financeira 
resultante da COVID-19 e convida a 
Comissão a facultar mais pormenores sobre 
o conteúdo do conceito de «autonomia 
estratégica aberta»; considera crucial, para 
o efeito, coordenar estreitamente a política 
comercial e as políticas internas industrial, 
digital e ambiental; reitera que a estratégia 
comercial da UE deve assegurar o 
aumento da produção a nível europeu, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger

os trabalhadores, gerar um crescimento 
económico inclusivo e sustentável, em 
consonância com o Pacto Ecológico 
Europeu, e promover os interesses e os 
valores da UE; destaca que a estratégia 
comercial da UE deve participar 
plenamente no processo de recuperação da 
crise, com uma reflexão mais ampla sobre 
as vulnerabilidades da UE e a sua 
dependência relativamente a países e 
mercados terceiros;

Or. fr
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Alteração 36
Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
N.º 1

Projeto de proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
saúda o conceito de «autonomia 
estratégica aberta» e convida a Comissão a 
facultar mais pormenores sobre o seu 
conteúdo; considera crucial, para o efeito, 
coordenar e criar sinergias entre a política 
comercial e as políticas internas (por 
exemplo, as políticas industrial, digital e 
ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um crescimento económico inclusivo 
e sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

1. Congratula-se com o lançamento 
em tempo útil da revisão da política 
comercial da UE em 2020, em resposta à 
crise financeira resultante da COVID-19, 
regista o conceito de «autonomia 
estratégica aberta» e convida a Comissão a 
facultar mais pormenores sobre o seu 
conteúdo; considera crucial, para o efeito, 
coordenar e criar sinergias entre a política 
comercial e as políticas internas (por 
exemplo, as políticas industrial, digital e 
ambiental); reitera que a estratégia 
comercial da UE deve aumentar a 
competitividade da indústria da UE, 
inclusive no sector agrícola, criar empregos 
de qualidade e proteger os trabalhadores, 
gerar um crescimento económico inclusivo 
e sustentável, em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu, e promover os 
interesses e os valores da UE; destaca que 
a estratégia comercial da UE deve 
participar plenamente no processo de 
recuperação da crise, com uma reflexão 
mais ampla sobre as vulnerabilidades da 
UE e a sua dependência relativamente a 
países e mercados terceiros;

Or. en

Alteração 37
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Projeto de proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

1-A. Exorta a Comissão a tornar o 
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Acordo de Paris e o seu objetivo de 1,5 
por cento o princípio orientador da 
política comercial; solicita a consonância 
da produção dos bens comercializados e 
das cadeias de abastecimento existentes 
com os objetivos climáticos do Acordo de 
Paris; salienta que a compatibilidade do 
princípio abrangente de redução das 
barreiras ao comércio com o Acordo de 
Paris deve ser cuidadosamente analisada; 
por conseguinte, apela a uma revisão 
pormenorizada dos acordos comerciais 
existentes, bem como a uma reformulação 
estratégica das iniciativas futuras; solicita 
que seja realizada uma análise cuidadosa 
à compatibilidade das regras da OMC 
com as metas climáticas;

Or. en

Alteração 38
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

1-A. Relembra que algumas regiões 
registaram um desenvolvimento 
significativo da quota comercial e 
poderiam disponibilizar os seus 
conhecimentos especializados aos seus 
pares, em termos de partilha de boas 
práticas e de ensinamentos retirados; 
considera que o compromisso da União 
com o comércio digital, como disposições 
em matéria de comércio eletrónico em 
acordos de comércio livre e em acordos de 
investimento, exige mais atenção do que 
nunca, devido às crescentes políticas 
protecionistas por parte de alguns 
parceiros comerciais tradicionais;

Or. en
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Alteração 39
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

1-A. Convida à introdução de um «veto 
climático», que permita ao Parlamento 
Europeu ou aos Estados-Membros 
invocar a incompatibilidade de um acordo 
comercial com o Acordo de Paris, por 
forma a bloquear a sua ratificação;

Or. en

Alteração 40
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; realça que as 
medidas de relocalização não devem 
surgir em detrimento da competitividade 
da UE a longo prazo; salienta o risco de 
prejudicar a competitividade a longo 
prazo decorrente do reequilíbrio das 
cadeias de abastecimento de uma forma 
demasiado afastada das considerações em 
matéria de eficiência; observa, por 
conseguinte, que a gestão das cadeias de 
abastecimento deve caber às empresas, 
enquanto as políticas de facilitação da 
relocalização devem ser executadas a 
nível da UE, para assegurar coerência 
política e condições de concorrência 
equitativas; observa que as medidas de 
gestão das cadeias de abastecimento 
podem desempenhar um papel importante 
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na recuperação económica; insta a 
Comissão a identificar as matérias-primas 
e os sectores estratégicos europeus e a 
apoiar de forma proactiva as empresas, 
especialmente as PME, diversificando as 
cadeias de abastecimento nesses sectores, 
incluindo ao facilitar o financiamento e o 
investimento, e centrando-se na atual crise, 
mas também em potenciais 
desenvolvimentos futuros que contribuam 
para a neutralidade climática e a inovação 
digital; salienta, neste contexto, que um 
sistema de comércio multilateral 
plenamente operacional, em paralelo com 
uma vasta rede de acordos de comércio 
livre justos e devidamente aplicados, 
constitui a melhor forma de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico; realça que a UE deve prosseguir 
os seus esforços para o lançamento e a 
melhoria do diálogo com os seus 
parceiros mundiais, tendo em vista 
eliminar os obstáculos criados por 
sistemas regulamentares diferentes; 
sublinha a necessidade de ratificar os 
acordos comerciais já celebrados e de dar 
início à negociação de novos acordos de 
comércio livre;

Or. en

Alteração 41
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação, 
incluindo através da criação de um 
«fundo estratégico de diversificação da 
cadeia de abastecimento» para apoiar 
ativamente as nossas empresas, e do 
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centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

armazenamento, explorando 
simultaneamente o conceito de 
externalização de proximidade e o papel 
especial que os países da vizinhança da 
UE podem desempenhar a este respeito; a 
identificar as matérias-primas e os sectores 
estratégicos europeus e a apoiar de forma 
proactiva as empresas, especialmente as 
PME, centrando-se na atual crise, mas 
também em potenciais desenvolvimentos 
futuros que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; realça que a 
UE depende muito de países terceiros 
para matérias-primas essenciais 
necessárias para as transições ecológica e 
digital; salienta, neste contexto, que um 
sistema de comércio multilateral 
plenamente operacional, em paralelo com 
uma vasta rede de acordos de comércio 
livre justos e devidamente aplicados, 
constitui a melhor forma de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico; salienta, além disso, que as 
decisões relativas às suas cadeias de 
abastecimento devem, de qualquer forma, 
continuar a caber aos respetivos 
operadores económicos;

Or. en

Alteração 42
Urmas Paet, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como irá aumentar a resiliência das cadeias 
de abastecimento da UE ao incentivar o 
armazenamento estratégico de bens 
essenciais para emergências, a 
diversificação de fontes de abastecimento 
e o apoio ativo às empresas, especialmente 
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empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

as PME, centrando-se na atual crise, mas 
também em potenciais desenvolvimentos 
futuros que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; observa que 
a relocalização e a externalização de 
proximidade podem resultar num 
aumento dos custos para os consumidores 
e que estas políticas não devem ser 
ponderadas antes da realização de uma 
análise setor a setor; salienta, neste 
contexto, que um sistema de comércio 
multilateral plenamente operacional, em 
paralelo com uma vasta rede de acordos de 
comércio livre justos, sustentáveis e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico; realça que 
será alcançada uma maior resiliência 
através de uma cooperação mais forte 
com os nossos parceiros comerciais;

Or. en

Alteração 43
Geert Bourgeois

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
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devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico; realça que 
deve caber às próprias empresas a decisão 
sobre as suas cadeias de valor mundiais, 
pois estão mais bem posicionadas para 
avaliar os riscos, os custos e a necessidade 
de ação nos respetivos mercados e em 
relação aos seus produtos;

Or. en

Alteração 44
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento, bem como a 
procurar trabalhar com parceiros com 
opiniões semelhantes, democráticos, 
fiáveis e de confiança para promover a 
segurança e a resiliência através da 
diversificação e da recolocação da cadeia 
de abastecimento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

Or. en
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Alteração 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico; considera que 
a disponibilização de informações a 
empresas, especialmente PME, sobre 
como aproveitar os acordos de comércio 
livre e os acordos de investimento é uma 
parte fundamental do processo de 
execução;

Or. en

Alteração 46
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Udo Bullmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração
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2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; a 
intensificar a segurança dos alimentos 
mantendo abertos corredores verdes e 
aumentando a transparência das cadeias 
de valor alimentares; salienta, neste 
contexto, que um sistema de comércio 
multilateral plenamente operacional, em 
paralelo com uma vasta rede de acordos de 
comércio livre justos e devidamente 
aplicados, constitui a melhor forma de 
garantir a disponibilidade de múltiplas 
fontes de fabrico;

Or. en

Alteração 47
Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
diversificação e do armazenamento, bem 
como a explorar os potenciais ganhos de 
reservas estratégicas conjuntas a nível da 
UE; a identificar as matérias-primas e os 
sectores estratégicos europeus e a apoiar de 
forma proactiva as empresas, 
especialmente as PME, centrando-se na 
atual crise, mas também em potenciais 
desenvolvimentos futuros que contribuam 
para a neutralidade climática e a inovação 
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comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

digital; salienta, neste contexto, que um 
sistema de comércio multilateral 
plenamente operacional, em paralelo com 
uma vasta rede de acordos de comércio 
livre justos e devidamente aplicados, 
constitui a forma melhor e mais 
económica de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

Or. en

Alteração 48
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática, a responsabilidade e 
sustentabilidade das cadeias de 
abastecimento mundiais e a inovação 
digital; salienta, neste contexto, que um 
sistema de comércio multilateral 
plenamente operacional, em paralelo com 
uma vasta rede de acordos de comércio 
livre justos e devidamente aplicados, 
constitui a melhor forma de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico;

Or. en
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Alteração 49
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando 
e como aumentar a resiliência das cadeias 
de abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a analisar como 
se pode aumentar a resiliência das cadeias 
de abastecimento da UE, incluindo através 
do reforço das capacidades de produção 
na nossa União, da diversificação e do 
armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
na Europa e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de cooperação económica equitativa, 
constitui a melhor forma de garantir a 
disponibilidade de múltiplas fontes de 
fabrico;

Or. en

Alteração 50
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
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centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional e estruturado de forma 
estratégica, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

Or. el

Alteração 51
Enikő Győri

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente e de proximidade, 
da diversificação e do armazenamento; a 
identificar as matérias-primas e os sectores 
estratégicos europeus e a apoiar de forma 
proactiva as empresas, especialmente as 
PME, centrando-se na atual crise, mas 
também em potenciais desenvolvimentos 
futuros que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

Or. en
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Alteração 52
Andrey Kovatchev

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 
centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente e da 
externalização de proximidade, da 
diversificação e do armazenamento; a 
identificar as matérias-primas e os sectores 
estratégicos europeus e a apoiar de forma 
proactiva as empresas, especialmente as 
PME, centrando-se na atual crise, mas 
também em potenciais desenvolvimentos 
futuros que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

Or. en

Alteração 53
Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 2

Projeto de proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a definir quando e 
como aumentar a resiliência das cadeias de 
abastecimento da UE através da 
relocalização inteligente, da diversificação 
e do armazenamento; a identificar as 
matérias-primas e os sectores estratégicos 
europeus e a apoiar de forma proactiva as 
empresas, especialmente as PME, 

2. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)
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centrando-se na atual crise, mas também 
em potenciais desenvolvimentos futuros 
que contribuam para a neutralidade 
climática e a inovação digital; salienta, 
neste contexto, que um sistema de 
comércio multilateral plenamente 
operacional, em paralelo com uma vasta 
rede de acordos de comércio livre justos e 
devidamente aplicados, constitui a melhor 
forma de garantir a disponibilidade de 
múltiplas fontes de fabrico;

Or. en

Alteração 54
Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira 
Rafaela, Urmas Paet
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-A. Insta a Comissão a concluir as 
negociações com a Austrália e a Nova 
Zelândia, bem como a modernização 
atempada do acordo UE-Chile, o acordo 
de investimento com o Japão, as 
negociações com a Indonésia e o acordo 
de parceria e cooperação (ACP) com a 
Tailândia; propõe à Comissão o 
relançamento de negociações ambiciosas 
com a Índia e o início de um exercício de 
delimitação do âmbito com Taiwan; 
sublinha a importância das negociações 
recentemente concluídas sobre a 
modernização do Acordo de Associação 
UE-México e da celebração do Acordo de 
Associação UE-MERCOSUL; realça a 
necessidade de apresentar resultados 
relevantes sobre os compromissos de 
pré-ratificação e o compromisso 
significativo das partes no Acordo de 
Associação UE-MERCOSUL em 
domínios como a proteção da 
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biodiversidade, a desflorestação e a 
aplicação efetiva do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 55
Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-A. A fim de reforçar a resiliência dos 
nossos sistemas de aprovisionamento, 
colocados sob pressão pela pandemia, de 
combinar e apoiar os nossos benefícios 
mútuos, o nosso saber-fazer e a qualidade 
das nossas produções, e para garantir, a 
nível comercial, uma concorrência leal e 
condições de igualdade, bem como para 
lutar contra as distorções levadas a cabo 
por determinados países terceiros, insta a 
que seja aplicado um quadro jurídico que 
favoreça a reciprocidade em matéria de 
contratos públicos, bem como normas 
jurídicas que permitam às entidades 
adjudicantes dar mais claramente 
prioridade aos interesses da União 
Europeia, e em especial aos objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu, através de um 
«Buy European Act»;

Or. fr

Alteração 56
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta que os consumidores que 
realizam compras em linha enfrentam 
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muitos perigos, alguns dos quais ficaram 
evidentes durante a pandemia de 
COVID-19, pois mercadorias de 
contrafação, produtos perigosos e muitos 
bens e serviços de qualidade inferior são 
vendidos em linha a consumidores 
europeus; apela a uma maior cooperação 
entre os serviços da Comissão, por forma 
a reparar com a maior brevidade possível 
os danos provocados pela entrada de 
mercadorias de contrafação na UE 
através do comércio eletrónico e a 
fornecer recomendações sobre como 
melhorar o quadro jurídico no que se 
refere às necessidades das autoridades 
aduaneiras, para que possam detetar e 
prevenir a contrafação e a fraude, tendo 
em conta o enorme aumento de produtos 
que entram na UE através de compras por 
comércio eletrónico;

Or. en

Alteração 57
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta que neste momento é 
ainda mais importante impulsionar o 
nosso comércio, a fim de assegurar a 
recuperação e o futuro desenvolvimento 
da economia; está profundamente 
convicto de que a UE deve garantir um 
comércio assente em regras e evitar 
medidas que restrinjam e/ou distorçam o 
comércio, bem como desafiar tais medidas 
por parte de países terceiros; realça que a 
UE deve assegurar fluxos comerciais 
abertos e cadeias de valor mundiais 
sustentáveis e, por conseguinte, abster-se 
de aplicar restrições às exportações; insta 
a Comissão a aplicar tolerância zero a tais 
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violações das regras do mercado único;

Or. en

Alteração 58
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-A. Sublinha a importância de 
reforçar as relações comerciais e políticas 
mutuamente benéficas assentes em 
valores partilhados com a região da 
América Latina e Caraíbas (ALC), que 
constitui o quinto maior parceiro 
comercial da UE e que inclui muitos 
países parceiros com opiniões 
semelhantes em relação às principais 
prioridades, tais como a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável e o 
Acordo de Paris no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas;

Or. en

Alteração 59
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta que quaisquer políticas 
comerciais novas ou alteradas, tais como 
medidas de relocalização ou a política de 
autonomia estratégica aberta, bem como 
eventuais medidas em matéria de 
condições de concorrência equitativas, 
não devem prejudicar a transparência, a 
previsibilidade e a nossa competitividade a 
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longo prazo;

Or. en

Alteração 60
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projeto de proposta de resolução
N.º 2-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

2-B. Sublinha a importância das 
negociações recentemente concluídas 
sobre a modernização do Acordo de 
Associação UE-México e da celebração 
do Acordo de Associação 
UE-MERCOSUL; destaca a necessidade 
de um debate político sério sobre 
compromissos significativos e um 
verdadeiro empenho das partes no Acordo 
de Associação UE-MERCOSUL em 
relação a questões como a proteção da 
biodiversidade e a desflorestação, bem 
como à aplicação efetiva do Acordo de 
Paris;

Or. en

Alteração 61
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 

Suprimido
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Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o 
reforço da OMC, que contemple uma 
solução a longo prazo para a crise do 
Órgão de Recurso;

Or. fr

Alteração 62
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC; reitera a necessidade de se 
encontrar uma solução a longo prazo para 
a crise do Órgão de Recurso, bem como as 
medidas de retorsão permitidas em caso 
de concorrência desleal, a fim de 
melhorar a sua adequabilidade e impedir 
que recaiam injustamente sobre setores 
que não beneficiaram de auxílios estatais 
ilegais; apela a uma reforma da OMC que 
tenha no seu cerne os ODS e a luta contra 
as alterações climáticas e que assegure a 
coerência com a regulamentação 
internacional, como o Acordo de Paris e a 
tributação e normas ambientais e 
laborais; aguarda com expectativa o 
lançamento da iniciativa da OMC em 
matéria de comércio e clima que abranja 
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quer bens, quer serviços;

Or. en

Alteração 63
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o 
reforço da OMC, que contemple uma 
solução a longo prazo para a crise do 
Órgão de Recurso;

3. Reitera o compromisso da UE com 
o comércio aberto e assente em regras; 
salienta, a este propósito, o empenho 
continuado da UE no sistema de comércio 
multilateral, com a OMC e um sistema de 
resolução de litígios plenamente 
operacional no seu cerne; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais na prossecução 
da modernização e do reforço da OMC, 
que contemple a sua função de 
negociação e encontre uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso; salienta que, enquanto o Órgão 
de Recurso não estiver a funcionar 
devidamente, a UE deve fazer uma 
utilização eficaz do mecanismo provisório 
multilateral em matéria de arbitragem de 
recursos e incentivar outros membros da 
OMC a participar no mesmo;

Or. en

Alteração 64
Massimiliano Salini

Projeto de proposta de resolução
N.º 3
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Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso; convida a Comissão a prosseguir 
uma reforma geral e ambiciosa da OMC, 
com vista a melhorar a sua eficiência e 
eficácia; reconhece que o quadro da 
OMC requer melhorias em domínios 
como o sistema de resolução de litígios e 
as subvenções;

Or. en

Alteração 65
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com uma 
OMC reformada no seu cerne, para 
melhorar a sua estabilidade e 
previsibilidade, nomeadamente num 
contexto particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso e regras da OMC em matéria de 
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subvenções com parceiros internacionais, 
incluindo, se possível, os Estados Unidos, 
e apoia a intenção do comissário Valdis 
Dombrovskis de apresentar propostas 
para uma ecologização sustentável da 
OMC;

Or. en

Alteração 66
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com uma 
OMC reformada no seu cerne, para 
melhorar a sua estabilidade e 
previsibilidade, nomeadamente num 
contexto particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso, e apoia a intenção do comissário 
Valdis Dombrovskis de apresentar 
propostas para uma ecologização 
sustentável da OMC;

Or. en

Alteração 67
Helmut Scholz

Projeto de proposta de resolução
N.º 3
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Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral e insta a 
Comissão a intensificar o seu empenho 
nas instâncias internacionais, bem como 
em grupos de trabalho com os principais 
agentes económicos do mundo oriundos 
de todos os continentes para prosseguir a 
modernização e o funcionamento da 
OMC, que contemple uma solução 
duradoura para a crise do Órgão de 
Recurso;

Or. en

Alteração 68
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização, o reforço 
e a reativação eficaz da OMC, que 
contemple uma solução a longo prazo para 
a crise do Órgão de Recurso;

Or. el

Alteração 69



AM\1216202PT.docx 47/126 PE659.021v01-00

PT

Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral assente 
em regras, com a OMC no seu cerne, para 
melhorar a sua eficiência, estabilidade e 
previsibilidade, nomeadamente num 
contexto particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

Or. en

Alteração 70
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 3

Projeto de proposta de resolução Alteração

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple uma solução a 
longo prazo para a crise do Órgão de 
Recurso;

3. Sublinha o empenho da UE no 
sistema de comércio multilateral, com a 
OMC no seu cerne, para melhorar a sua 
estabilidade e previsibilidade, 
nomeadamente num contexto 
particularmente difícil e face a um 
recrudescimento do comportamento 
protecionista a nível mundial; convida a 
Comissão a assumir o comando nas 
instâncias internacionais, em particular 
para prosseguir a modernização e o reforço 
da OMC, que contemple a reforma do 
Órgão de Recurso da OMC;
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Or. en

Alteração 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

3-A. Relembra que, a fim de reforçar a 
confiança no comércio e nos mercados 
mundiais, é necessária uma base comum 
de informação transparente para 
sustentar respostas políticas sólidas e 
cooperação internacional para manter os 
fluxos comerciais; considera que, no 
mundo pós-COVID, será fundamental 
que os parceiros comerciais honrem os 
seus compromissos de comunicar à OMC 
medidas de âmbito comercial tomadas em 
resposta à pandemia;

Or. en

Alteração 72
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, 
Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 

4. Exorta a Comissão a aprofundar a 
sua cooperação com parceiros 
estratégicos; congratula-se, a este 
respeito, com os debates em curso com os 
Estados Unidos da América e o Japão 
sobre como atenuar eficazmente a 
distorções provocados por subvenções 
industriais e procurar soluções para 
prevenir transferências forçadas de 
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sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

tecnologia; manifesta a sua preferência 
por acordos multilaterais, mas reconhece 
que os acordos plurilaterais podem 
facultar um ponto de partida útil para a 
consecução de acordos multilaterais; 
observa, a este propósito, o valor das 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a importância de concluir um 
acordo sobre a pesca; reitera que a UE 
deve renovar o seu apelo para que seja 
alcançado um acordo plurilateral sobre o 
comércio eletrónico, que ajude as PME a 
colmatar o fosso digital e a garantir a 
proteção dos consumidores e a 
transferência comercial transfronteiras de 
dados em conformidade com o RGPD; 
sublinha a necessidade de a UE 
apresentar uma estratégia para o 
comércio digital, assente na resolução do 
Parlamento de 2017 sobre esta matéria, e 
de procurar formas de a UE criar e 
promover novas regras internacionais, 
nomeadamente através de disposições 
específicas em acordos comerciais, 
mediante a criação de um ambiente de 
comércio digital propício para as 
empresas da UE e a eliminação de 
obstáculos em países terceiros; insta a 
Comissão a acompanhar e a combater, a 
nível mundial, os novos obstáculos ao 
comércio, nomeadamente as restrições à 
exportação de bens essenciais e as 
subvenções concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a 
atualizar o Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en

Alteração 73
Helmut Scholz

Projeto de proposta de resolução
N.º 4



PE659.021v01-00 50/126 AM\1216202PT.docx

PT

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, 
as iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça as vantagens das 
negociações realizadas num quadro 
multilateral e considera as negociações 
plurilaterais apenas como uma opção de 
último recurso na reforma das regras 
comerciais; observa a via de iniciativas 
das declarações conjuntas para o 
lançamento da adaptação da OMC às 
necessidades relacionadas com os ODS; 
salienta a urgência de concluir as 
negociações da OMC sobre subvenções da 
pesca de uma forma que tenha em devida 
consideração as implicações que as 
disciplinas previstas terão nos países 
costeiros em desenvolvimento e, em 
particular, as vulnerabilidades de Estados 
insulares menos desenvolvidos; apela a 
uma regulamentação do comércio 
eletrónico e à transferência comercial 
transfronteiras de dados de uma forma 
que respeite plenamente o direito à 
privacidade dos dados de cidadãos da UE 
e ajude as PME a colmatar o fosso digital e 
a garantir a proteção dos consumidores, 
bem como ao acompanhamento e à 
análise, a nível mundial, dos motivos 
subjacentes à colocação de obstáculos ao 
comércio, nomeadamente as restrições à 
exportação de bens essenciais; reitera que 
as subvenções específicas, não só na 
Europa, são essenciais para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com a garantia do 
acesso a produtos de saúde;

Or. en
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Alteração 74
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde; insta ainda a Comissão a 
assegurar que as flexibilidades no âmbito 
do acordo TRIPS podem ser 
perfeitamente utilizadas para produtos 
médicos fundamentais e a proceder a uma 
nova reflexão sobre as disposições 
TRIPS+ em acordos bilaterais da UE à 
luz da pandemia;

Or. en

Alteração 75
Danuta Maria Hübner
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Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação e 
outras distorções de bens essenciais e as 
subvenções concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a abordar 
as subvenções que distorcem o mercado 
nas negociações com parceiros 
internacionais a nível bilateral e 
multilateral; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en

Alteração 76
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
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América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados e, a este propósito, 
aguarda com expectativa a 12.ª 
Conferência Ministerial da OMC, que se 
realizará em 2021, e apela à apresentação 
de um texto consolidado até final de 2020; 
salienta igualmente a urgência de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en

Alteração 77
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais, pois estas práticas de distorção 
do mercado podem ter um impacto 
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multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

negativo considerável em matéria de 
concorrência leal e de condições de 
concorrência equitativas; realça a 
importância de fazer avançar as 
negociações para acordos multilaterais e 
plurilaterais, em especial, as iniciativas das 
declarações conjuntas; salienta a urgência 
de concluir um acordo sobre a pesca, bem 
como sobre o comércio eletrónico, que 
ajude as PME a colmatar o fosso digital e a 
garantir a proteção dos consumidores e a 
transferência comercial transfronteiras de 
dados, bem como de acompanhar e 
combater, a nível mundial, os novos 
obstáculos ao comércio, nomeadamente as 
restrições à exportação de bens essenciais e 
as subvenções concedidas para a 
recuperação pós-pandemia; insta a 
Comissão a rever o Acordo Farmacêutico 
da OMC, explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en

Alteração 78
Gabriel Mato

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
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transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

transfronteiras de dados em plena 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de privacidade e de proteção de 
dados, incluindo o RGPD, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en

Alteração 79
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais, além de desenvolver 
critérios comuns para as subvenções 
orientadas para a sustentabilidade 
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Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en

Alteração 80
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e aborde os obstáculos ao 
comércio digital, garanta a proteção dos 
consumidores e facilite a circulação 
comercial transfronteiras de dados, bem 
como de acompanhar e combater, a nível 
mundial, os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. en
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Alteração 81
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas; 
salienta a urgência de concluir um acordo 
sobre a pesca, bem como sobre o comércio 
eletrónico, que ajude as PME a colmatar o 
fosso digital e a garantir a proteção dos 
consumidores e a transferência comercial 
transfronteiras de dados, bem como de 
acompanhar e combater, a nível mundial, 
os novos obstáculos ao comércio, 
nomeadamente as restrições à exportação 
de bens essenciais e as subvenções 
concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais, em especial, as 
iniciativas das declarações conjuntas;  
salienta a urgência de concluir um acordo 
vinculativo e executivo sobre a pesca, bem 
como sobre o comércio eletrónico, que 
ajude as PME a colmatar o fosso digital e a 
garantir a proteção dos consumidores e a 
transferência comercial transfronteiras de 
dados, bem como de acompanhar e 
combater, a nível mundial, os novos 
obstáculos ao comércio, nomeadamente as 
restrições à exportação de bens essenciais e 
as subvenções concedidas para a 
recuperação pós-pandemia; insta a 
Comissão a rever o Acordo Farmacêutico 
da OMC, explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. el

Alteração 82
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 4

Projeto de proposta de resolução Alteração

4. Exorta a Comissão a prosseguir a 4. Exorta a Comissão a prosseguir a 
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cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, em especial no que diz 
respeito à transparência das subvenções 
industriais; realça a importância de fazer 
avançar as negociações para acordos 
multilaterais e plurilaterais,

em especial, as iniciativas das declarações 
conjuntas; salienta a urgência de concluir 
um acordo sobre a pesca, bem como sobre 
o comércio eletrónico, que ajude as PME a 
colmatar o fosso digital e a garantir a 
proteção dos consumidores e a 
transferência comercial transfronteiras de 
dados, bem como de acompanhar e 
combater, a nível mundial, os novos 
obstáculos ao comércio, nomeadamente as 
restrições à exportação de bens essenciais e 
as subvenções concedidas para a 
recuperação pós-pandemia; insta a 
Comissão a rever o Acordo Farmacêutico 
da OMC, explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

cooperação com os Estados Unidos da 
América e o Japão, no que diz respeito às 
políticas internas de apoio às respetivas 
indústrias, e, de forma ainda mais 
urgente, no que diz respeito à trajetória 
com vista ao cumprimento do Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas; realça a 
importância de fazer avançar essas 
negociações; salienta a urgência de 
concluir um acordo sobre a pesca, bem 
como sobre o comércio eletrónico, que 
ajude as PME a colmatar o fosso digital e a 
garantir a proteção dos consumidores e a 
transferência comercial transfronteiras de 
dados, bem como de acompanhar e 
combater, a nível mundial, as restrições à 
exportação de bens essenciais e as 
subvenções concedidas para a recuperação 
pós-pandemia; insta a Comissão a rever o 
Acordo Farmacêutico da OMC, 
explorando, em simultâneo, as 
possibilidades de uma iniciativa plurilateral 
mais ampla relacionada com os produtos 
de saúde;

Or. fr

Alteração 83
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

4-A. Entende que, à luz da pandemia, 
deveriam ser adotadas novas abordagens, 
a nível mundial, e em especial no que 
respeita a África, para dar uma nova 
forma às relações económicas e 
comerciais, rumo a um comércio justo e 
ético com base nos princípios da 
solidariedade e da cooperação;

Or. en
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Alteração 84
Helmut Scholz

Projeto de proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

4-B. Salienta, com base na experiência, 
que a luta bem-sucedida contra a pobreza 
na China e a sua ascensão económica 
para se tornar uma das economias e dos 
mercados mais importantes do mundo 
criou um enorme potencial económico 
para a União Europeia; está convicto de 
que a erradicação da pobreza em África, 
na América do Sul e nas regiões asiáticas, 
bem como a melhoria da solidez e 
estabilidade económicas nestas regiões, se 
revestem de importância fundamental 
para a criação de destinos de exportação 
para os produtos e serviços de elevado 
valor acrescentado da União Europeia;

Or. en

Alteração 85
Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais; realça que os Estados Unidos 
são o parceiro comercial mais importante 
da UE; salienta que a exploração do 
pleno potencial destas relações é 
importante para facilitar a nossa 
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recuperação económica mútua; observa 
que a relação é neste momento 
disfuncional e caracterizada por tensões; 
por conseguinte, apela aos Estados 
Unidos que eliminem os direitos 
aduaneiros impostos desde 2017; destaca, 
a este propósito, a importância de 
encontrar soluções negociadas para as 
constantes tensões comerciais 
transatlânticas, incluindo para o 
designado litígio «Airbus-Boeing» na 
OMC; salienta que a UE deve, por 
conseguinte, prosseguir os seus esforços 
rumo a uma agenda comercial 
transatlântica positiva, que deve assentar 
na Declaração Conjunta de julho 
de 2018; salienta ainda que a Comissão 
deve trabalhar no sentido de um acordo 
mais abrangente com os Estados Unidos 
após as eleições, que deve abordar 
igualmente os obstáculos regulamentares 
ao comércio;

Or. en

Alteração 86
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Saúda os esforços envidados no 
sentido de diminuir as tensões comerciais 
a nível mundial e o trabalho rumo a um 
ambiente comercial estável e previsível; a 
este propósito, congratula-se com o 
desenvolvimento positivo representado 
pelo acordo referente a um pacote de 
reduções de direitos aduaneiros com os 
Estados Unidos da América e insta a 
Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
construir uma agenda comercial UE-EUA 
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positiva para além das reduções de 
direitos aduaneiros, pois um acordo de 
cooperação mais alargado seria 
especialmente benéfico, facilitando a 
resolução de diferendos comerciais, tais 
como o alívio de direitos aduaneiros 
complementares impostos atualmente a 
produtos europeus, e explorando novos 
domínios de cooperação, tais como o 
comércio e as tecnologias emergentes; 
incentiva a Comissão a realizar 
progressos nas avaliações regulamentares 
que seriam especialmente benéficas para 
as PME; apoia vivamente a cooperação 
com os EUA na superação de desafios 
estratégicos a nível mundial;

Or. en

Alteração 87
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e 
espera que marque o início de um 
processo que conduzirá a medidas 
adicionais que criem um comércio 
transatlântico mais livre, justo e 
recíproco; neste sentido, insta a Comissão 
a aproveitar esta dinâmica para facilitar a 
resolução de diferendos comerciais; exorta 
a Comissão e os EUA a alcançarem um 
acordo abrangente para encontrarem 
resposta para as subvenções nocivas no 
setor da aviação, tudo isto no âmbito do 
objetivo mais abrangente de criar uma 
agenda comercial transatlântica 
construtiva que também aborde a 
tributação digital e da tecnologia, 
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incluindo no quadro da OCDE;

Or. en

Alteração 88
Marco Campomenosi

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais; regista a recente e há muito 
aguardada decisão da OMC relativa ao 
litígio Airbus-Boeing e salienta que o 
montante autorizado de direitos 
aduaneiros se encontra bem abaixo do 
montante de direitos aprovado em favor 
dos EUA contra os exportadores da UE, 
além de ser inferior ao montante 
solicitado pela UE; relembra, a este 
propósito, a importância económica e a 
pressão competitiva sentida pelos 
fabricantes de aeronaves e pelos 
exportadores, bem como a potencial 
ameaça concorrencial dos fabricantes 
chineses;

Or. en

Alteração 89
Jordi Cañas

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 5. Regista como sinal positivo a 
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representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

proposta de um acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais; considera que este acordo 
deve estar sujeito a condicionalidades, 
especialmente no que se refere a 
imposições unilaterais de direitos 
aduaneiros pelos EUA a produtos 
europeus e a um compromisso claro dos 
EUA de que voltarão a estabelecer-se 
como parte no Acordo de Paris; insta a 
Comissão a determinar um calendário 
claro para as negociações com os EUA, 
tendo em vista a atenuação da guerra de 
direitos aduaneiros e a garantia de que 
são eliminados;

Or. en

Alteração 90
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Sublinha a importância de voltar a 
uma cooperação abrangente entre a UE e 
os EUA, incluindo em matérias 
comerciais e na deteção de soluções para 
interesses e ameaças comerciais comuns; 
congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais, tais como encontrar uma 
solução para terminar com o litígio 
prolongado entre a Airbus e a Boeing;

Or. en
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Alteração 91
Enikő Győri

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais; além disso, salienta que, 
apesar das recentes tensões nas relações 
transatlânticas, a UE deve continuar a 
envidar esforços para recuperar a 
confiança mútua e as relações comerciais 
estreitas, bem como para resolver os 
atuais litígios comerciais;

Or. en

Alteração 92
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica 
para facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Rejeita o acordo proposto referente 
a um pacote de reduções de direitos 
aduaneiros sobre lavagantes e outros 
produtos com os Estados Unidos da 
América; relembra que os EUA não 
ratificaram o Acordo de Paris, aplicaram 
direitos aduaneiros ilegítimos muito 
nocivos sobre produtores da União, 
nomeadamente de aço, alumínio e 
azeitona, estão a prejudicar organismos 
de regulamentação multilaterais e 
impõem sanções extraterritoriais à 
Europa;

Or. en
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Alteração 93
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Regista o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais; considera que eventuais novos 
progressos substanciais nas relações 
comerciais transatlânticas dependem da 
manutenção dos EUA no âmbito do 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 94
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de proposta de resolução
N.º 5

Projeto de proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais;

5. Regista o sinal positivo 
representado pelo acordo referente a um 
pacote de reduções de direitos aduaneiros 
com os Estados Unidos da América e insta 
a Comissão a aproveitar esta dinâmica para 
facilitar a resolução de diferendos 
comerciais; espera que os EUA voltem a 
integrar o Acordo de Paris antes de 
poderem ser realizados progressos mais 
abrangentes no que se refere a possíveis 
acordos comerciais UE-EUA;

Or. en
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Alteração 95
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

5-A. Sublinha a importância das 
negociações entre a UE e o Reino Unido 
para uma futura parceria, em 
consonância com os compromissos 
assumidos na Declaração Política e 
mediante a aplicação plena do Acordo de 
Saída e do Protocolo relativo à 
Irlanda/Irlanda do Norte; destaca o papel 
do Parlamento Europeu no processo de 
ratificação e a necessidade de dispor de 
tempo suficiente para cumprir os seus 
deverem parlamentares; insta a Comissão 
a acompanhar e a impor devidamente a 
aplicação de qualquer novo acordo;

Or. en

Alteração 96
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann, 
Raphaël Glucksmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
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sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; sublinha a importância 
da inclusão de um capítulo ambicioso 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável para proteger os direitos 
humanos, incluindo as normas laborais 
fundamentais, promover o 
desenvolvimento sustentável e combater 
as alterações climáticas em consonância 
com o Acordo de Paris; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); salienta que as relações 
comerciais da UE exigem o pleno respeito 
dos direitos humanos; manifesta a sua 
profunda preocupação com os relatos de 
exploração de uigures em fábricas 
chinesas, incluindo fábricas que integram 
cadeias de valor de empresas da UE;

Or. en

Alteração 97
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo a inadequação da 
inclusão no acordo de um sistema de 
resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado, bem como as atuais assimetrias 
de mercado, salientando, ao mesmo tempo, 
a importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, especificamente 
compromissos nos domínios do trabalho e 
do ambiente e rumo à neutralidade 
carbónica, da reciprocidade e do 
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transversal); tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); relembra a sua resolução, de 
19 de dezembro de 2019, sobre a situação 
dos uigures na China, na qual salienta 
que os produtos produzidos em campos de 
reeducação devem ser banidos dos 
mercados da UE; apela a uma proibição 
generalizada nos mercados da UE de 
produtos produzidos com recurso a 
trabalho forçado;

Or. en

Alteração 98
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, recusando qualquer disposição 
sobre resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado neste contexto, 
corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, incluindo as normas 
fundamentais da OIT e os compromissos 
rumo à neutralidade carbónica, da 
reciprocidade e do tratamento não 
discriminatório das respetivas partes; insta 
os Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); relembra a sua resolução, de 
19 de dezembro de 2019, sobre a situação 
dos uigures na China, na qual salienta 
que os produtos produzidos em campos de 
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reeducação devem ser banidos dos 
mercados da UE; apela a uma proibição 
generalizada nos mercados da UE de 
produtos produzidos com recurso a 
trabalho forçado;

Or. en

Alteração 99
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); insta os Estados-Membros da 
UE e os países candidatos a ponderarem 
abandonar o formato 17+1 que pode ser 
contraproducente para falar a uma só voz 
e prejudicar a unidade da União 
Europeia; incentiva, pelo contrário, a 
prossecução de uma política comum e 
unificada da UE em relação à China;

Or. en

Alteração 100
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews
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Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias 
de mercado, salientando, ao esmo tempo, 
a importância da igualdade de condições 
de concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

6. Apela à realização de progressos 
ambiciosos nas negociações sobre o acordo 
global de investimento com a China para 
resolver a necessidade urgente de 
reciprocidade, incluindo em relação ao 
acesso ao mercado dos contratos públicos, 
a outras questões pendentes em matéria 
de igualdade de condições de concorrência 
e ao tratamento não discriminatório; 
sublinha a importância da inclusão de um 
capítulo ambicioso sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável para proteger 
os direitos humanos, incluindo as normas 
laborais fundamentais, promover o 
desenvolvimento sustentável e combater 
as alterações climáticas em consonância 
com o Acordo de Paris; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

Or. en

Alteração 101
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, incluindo as subvenções que 
distorcem o mercado atribuídas, 
nomeadamente, a empresas públicas, 
salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
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respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); salienta que a UE deve 
resolver o problema dos auxílios estatais e 
do seu efeito de distorção sobre o 
comércio internacional;

Or. en

Alteração 102
Helmut Scholz

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); apela à abertura de novas 
formas de cooperação com a China sobre 
o reforço da conectividade, incluindo com 
a Iniciativa «Uma Cintura, Uma Rota», 
por forma a contribuir para uma 
recuperação sustentável;

Or. en

Alteração 103
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Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal); relembra a Comissão de que 
a China é um rival sistémico e que deve 
ser confrontada quando necessário;

Or. en

Alteração 104
Marco Campomenosi

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de 

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes;
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trabalho transversal);

Or. en

Alteração 105
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

Sublinha a necessidade de progressos 
ambiciosos nas negociações sobre o 
acordo global de investimento com a 
China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de 
trabalho transversal);

Sublinha a impossibilidade de avançar 
rumo a um acordo global de investimento 
com a China enquanto não forem 
plenamente corrigidas, através de ações 
concretas tangíveis e verificáveis, as atuais 
assimetrias a nível do desenvolvimento 
sustentável, da reciprocidade, das 
transferências forçadas de tecnologias, do 
roubo de propriedade intelectual, da 
contrafação, do trabalho forçado e da 
instrumentalização, por parte do poder 
central, das empresas e infraestruturas 
para fins políticos e de expansão 
geopolítica; insta os Estados-Membros e as 
instituições a falarem a uma só voz;

Or. fr

Alteração 106
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 6

Projeto de proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao esmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 

6. Sublinha a necessidade de 
progressos ambiciosos nas negociações 
sobre o acordo global de investimento com 
a China, corrigindo as atuais assimetrias de 
mercado, salientando, ao mesmo tempo, a 
importância da igualdade de condições de 
concorrência, do desenvolvimento 
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sustentável, da reciprocidade e do 
tratamento não discriminatório das 
respetivas partes; insta os 
Estados-Membros e as instituições a 
falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

sustentável, da reciprocidade (tanto em 
termos de normas de produção como de 
turismo), do tratamento não 
discriminatório das respetivas partes e do 
respeito dos direitos humanos e laborais; 
insta os Estados-Membros e as instituições 
a falarem a uma só voz (nomeadamente 
através da criação de um grupo de trabalho 
transversal);

Or. en

Alteração 107
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projeto de proposta de resolução
N.º 6 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

Na tentativa de diversificar e consolidar 
os acordos comerciais e de investimento, 
exorta a Comissão a dar início aos 
preparativos necessários para encetar as 
negociações com Taiwan em relação a um 
acordo de investimento bilateral; reitera 
em especial o papel de um exercício de 
delimitação do âmbito e de uma avaliação 
de impacto neste sentido e apela a que 
sejam realizados com celeridade;

Or. en

Alteração 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-A. Partilha das profundas 
preocupações manifestadas por 
parlamentos de vários Estados-Membros 
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no que se refere ao acordo UE-Mercosul, 
nomeadamente em relação ao risco que 
representa para a floresta amazónica e 
para a biodiversidade, para as 
comunidades indígenas, para pequenos e 
médios agricultores em ambas as regiões 
e para a segurança alimentar na UE 
devido à utilização em massa de pesticidas 
cuja utilização é proibida na UE; reitera a 
sua posição de que o acordo UE-Mercosul 
não pode ser ratificado na sua forma 
atual;

Or. en

Alteração 109
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-A. Saúda o resultado da 15.ª Cimeira 
UE-Índia de estabelecer um Diálogo de 
Alto Nível regular a nível ministerial, de 
fornecer orientações para as relações 
bilaterais de comércio e investimento e de 
resolver questões multilaterais de 
interesse mútuo; neste contexto, insta a 
Comissão a explorar possibilidades de 
cooperação em matéria de resiliência da 
cadeia de abastecimento entre a UE e a 
Índia, bem como a trabalhar com a Índia 
para enfrentarem desafios mundiais;

Or. en

Alteração 110
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-A (novo)
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Projeto de proposta de resolução Alteração

6-A. Insta à aplicação de sanções 
económicas a organizações 
governamentais e comerciais europeias 
implicadas em violações dos direitos 
humanos e em abusos perpetrados em 
países terceiros com ligações comerciais 
fortes com a União, por forma a prevenir 
e a desincentivar a cumplicidade com 
violações dos direitos humanos que 
possam constituir crimes contra a 
humanidade ao abrigo do direito 
internacional;

Or. en

Alteração 111
Kathleen Van Brempt, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Mihai Tudose, Inma 
Rodríguez-Piñero

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que Taiwan é o quinto 
maior parceiro comercial da UE na Ásia; 
reitera o seu apoio a um acordo de 
investimento bilateral com Taiwan e insta 
a Comissão a dar início a um exercício de 
delimitação do âmbito e a uma avaliação 
de impacto para encetar formalmente as 
negociações com a maior brevidade 
possível;

Or. en

Alteração 112
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-A (novo)
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Projeto de proposta de resolução Alteração

6-A. Sublinha a necessidade de utilizar 
o potencial de nova melhoria das relações 
UE-Índia, incluindo mediante o 
desbloqueio do potencial não aproveitado 
do comércio entre a UE e a Índia, tendo 
em conta os desenvolvimentos na região e 
o papel importante da Índia na região e a 
nível mundial;

Or. en

Alteração 113
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-B. Relembra que a Comissão 
anunciou, em mais do que uma ocasião, o 
seu interesse em encetar as negociações 
sobre um acordo de investimento com 
Taiwan; verifica que Taiwan tem 
potencial para se tornar um parceiro 
importante da UE nos setores de TIC, 
biotecnologia, saúde e energia verde; 
exorta a Comissão, com base em várias 
resoluções adotadas pelo Parlamento, a 
dar início a uma avaliação de impacto e a 
um exercício de delimitação do âmbito 
com a maior brevidade possível, por 
forma a demonstrar o apoio da UE a 
parceiros comerciais com opiniões 
semelhantes que partilham dos mesmos 
valores;

Or. en

Alteração 114
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
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N.º 6-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-B. Exorta todas as empresas 
europeias envolvidas em projetos 
relacionados com a Iniciativa «Uma 
Cintura, Uma Rota» a promoverem o 
dever de diligência em matéria de direitos 
humanos no âmbito dos Princípios 
orientadores das Nações Unidas sobre 
empresas e direitos humanos; insta os 
Estados-Membros a fornecerem 
orientações eficazes às empresas 
europeias sobre como avaliar impactos 
reais ou potenciais nos direitos humanos 
relacionados com a Iniciativa «Uma 
Cintura, Uma Rota»;

Or. en

Alteração 115
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-C. Incentiva a Comissão a procurar 
constantemente formas de melhorar as 
relações comerciais e de aprofundar a 
integração económica com os países da 
Parceria Oriental; contudo, observa que, 
devido à guerra entre a Arménia e o 
Azerbaijão e às violações em massa dos 
direitos humanos na Bielorrússia, a 
Comissão deve rever a sua estratégia para 
a Parceria Oriental até se alterar a 
situação na Bielorrússia e entre a 
Arménia e o Azerbaijão;

Or. en

Alteração 116
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Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-C. Insta a Comissão a tomar medidas 
em relação às empresas que estão 
atualmente a beneficiar dos campos de 
trabalho forçado no Sinquião e no Tibete, 
China, nos quais milhares de cidadãos 
uigures e tibetanos são obrigados a 
trabalhar na produção de bens que 
posteriormente integram as cadeias de 
abastecimento de determinadas empresas 
europeias e mundiais;

Or. en

Alteração 117
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-D. Considera que a UE deve atribuir 
prioridade a acordos comerciais e de 
investimento com países terceiros 
democráticos, em detrimento de outros 
tipos de regimes, especialmente no 
continente asiático;

Or. en

Alteração 118
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração
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6-D. Congratula-se com as negociações 
de acordos comerciais UE-Austrália e 
UE-Nova Zelândia e apela à sua 
conclusão;

Or. en

Alteração 119
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 6-E (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

6-E. Salienta que as alterações 
climáticas trazem novas oportunidades 
económicas para o Ártico, criam novas 
rotas de navegação e intensificam o 
turismo, o que impulsiona o investimento 
e o comércio na região; realça que, 
através de uma estratégia abrangente 
para o Ártico, a UE deve participar 
ativamente na região, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
sustentável e os objetivos ambientais;

Or. en

Alteração 120
Urmas Paet

Projeto de proposta de resolução
N.º 7

Projeto de proposta de resolução Alteração

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME;

7. Salienta que os mercados 
mundiais são uma fonte de crescimento 
fundamental para as PME; observa, 
porém, que apenas 600 000 PME 
exportam produtos para fora da UE; 
solicita à Comissão que apoie as PME ao 
incluir sistematicamente e ao garantir a 
aplicação de capítulos que lhes sejam 
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especificamente consagrados nos acordos 
comerciais sem, porém, aumentar os 
encargos administrativos e regulamentares, 
mas facilitando, ao invés, o recurso a esses 
acordos pelas PME e resolvendo o 
problema dos custos para as PME de 
cumprirem a legislação cada vez mais 
complexa que afeta o comércio; insta a 
Comissão a chegar às empresas na fase 
mais precoce possível quando da criação 
de novos portais de informação ou da 
melhoria dos já existentes, para que as 
necessidades de informação das PME 
possam ser satisfeitas de uma forma 
prática;

Or. en

Alteração 121
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projeto de proposta de resolução
N.º 7

Projeto de proposta de resolução Alteração

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME;

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME; 
congratula-se com os esforços da 
Comissão no âmbito da estratégia 
específica para as PME, de março 
de 2020, para aumentar o apoio destinado 
especificamente a PME; saúda a nova 
ferramenta em linha multilingue 
Access2Markets e aguarda com 
expectativa os resultados positivos 
impulsionados pela maior participação de 
PME no comércio internacional;

Or. en
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Alteração 122
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 7

Projeto de proposta de resolução Alteração

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME;

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME; 
congratula-se com o lançamento recente 
da ferramenta Access2Markets, que inclui 
o módulo de Autoavaliação das Regras de 
Origem, e apela a todas as partes 
interessadas que forneçam informações à 
Comissão para que a ferramenta possa 
ser constantemente atualizada;

Or. en

Alteração 123
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 7

Projeto de proposta de resolução Alteração

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME;

7. Exorta a Comissão a apoiar as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
aplicar capítulos que sejam 
especificamente consagrados às PME nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os respetivos encargos administrativos e 
regulamentares; congratula-se com o 
lançamento da ferramenta 
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Access2Markets, que fornecerá apoio 
prático às PME e facilitará o seu recurso a 
acordos comerciais;

Or. en

Alteração 124
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 7

Projeto de proposta de resolução Alteração

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
os encargos administrativos e 
regulamentares, mas facilitando, ao invés, 
o recurso a esses acordos pelas PME;

7. Solicita à Comissão que apoie as 
PME ao incluir sistematicamente e ao 
garantir a aplicação de capítulos que lhes 
sejam especificamente consagrados nos 
acordos comerciais sem, porém, aumentar 
excessivamente os encargos 
administrativos e regulamentares, e que 
apoie, em cooperação estreita com as 
câmaras de comércio dos 
Estados-Membros, o recurso a esses 
acordos pelas PME;

Or. en

Alteração 125
Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 8

Projeto de proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência na 

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
sobre o dever de diligência, que garanta 
condições equitativas para as empresas da 
UE, especialmente as PME, e cadeias de 
abastecimento sustentáveis, sólidas e 
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cadeia de aprovisionamento, de molde a 
garantir o respeito pelos direitos humanos 
e as normas sociais e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para as empresas da UE, 
especialmente as PME, e cadeias de valor 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

resilientes à crise, que sejam compatíveis 
com a OMC e assentem nos Princípios 
orientadores da ONU e nas Orientações 
da OCDE, bem como em consultas junto 
das partes interessadas pertinentes, na 
sequência de uma avaliação de impacto, a 
fim de assegurar o respeito pelos direitos 
humanos e as normas sociais e 
ambientais; considera que a questão do 
âmbito da aplicabilidade destas medidas 
deve ser determinada não pela dimensão 
da empresa, mas pelo risco de danos; não 
obstante, observa que devem ser 
envidados todos os esforços no sentido de 
reduzir os encargos regulamentares que 
recaem sobre as PME; insta a Comissão a 
avaliar com celeridade, seguindo o 
princípio da comporta regulatória, que 
regulamentação existente poderia ser 
atualizada ou substituída;

Or. en

Alteração 126
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 8

Projeto de proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência na 
cadeia de aprovisionamento, de molde a 
garantir o respeito pelos direitos humanos e 
as normas sociais e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para as empresas da UE, 
especialmente as PME, e cadeias de valor 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência 
intersectoriais na cadeia de 
aprovisionamento, excluindo as PME e a 
responsabilidade pelas empresas a jusante 
nas respetivas cadeias de abastecimento, 
de molde a garantir o respeito pelos 
direitos humanos e as normas sociais e 
ambientais, assegurando, ao mesmo tempo, 
condições equitativas para as empresas da 
UE, especialmente as PME, e cadeias de 
valor sustentáveis, sólidas e resilientes à 
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crise;

Or. en

Alteração 127
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 8

Projeto de proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência na 
cadeia de aprovisionamento, de molde a 
garantir o respeito pelos direitos humanos e 
as normas sociais e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para as empresas da UE, 
especialmente as PME, e cadeias de valor 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência 
horizontais na cadeia de aprovisionamento, 
com um mecanismo de reparação e de 
reclamação eficaz, de molde a garantir o 
respeito pelos direitos humanos e as 
normas sociais e ambientais, assegurando, 
ao mesmo tempo, condições equitativas 
para as empresas da UE, especialmente as 
PME, e cadeias de valor sustentáveis, 
sólidas e resilientes à crise;

Or. en

Alteração 128
Enikő Győri

Projeto de proposta de resolução
N.º 8

Projeto de proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência na 

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes, incluindo a comunidade 
empresarial, e numa avaliação de impacto, 
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cadeia de aprovisionamento, de molde a 
garantir o respeito pelos direitos humanos e 
as normas sociais e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para as empresas da UE, 
especialmente as PME, e cadeias de valor 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

em requisitos de dever de diligência 
intersectoriais na cadeia de 
aprovisionamento, de molde a garantir o 
respeito pelos direitos humanos e as 
normas sociais e ambientais, assegurando, 
ao mesmo tempo, condições equitativas 
para as empresas da UE com mais de 5 000 
trabalhadores e cadeias de abastecimento 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

Or. en

Alteração 129
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 8

Projeto de proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência na 
cadeia de aprovisionamento, de molde a 
garantir o respeito pelos direitos humanos e 
as normas sociais e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para as empresas da UE, 
especialmente as PME, e cadeias de valor 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
assente em consultas com todas as partes 
interessadas pertinentes e numa avaliação 
de impacto, em requisitos de dever de 
diligência na cadeia de aprovisionamento, 
de molde a garantir o respeito pelos 
direitos humanos e as normas sociais e 
ambientais, assegurando, ao mesmo tempo, 
que essas condições serão também 
aplicáveis às empresas estrangeiras que 
exportam para a UE e que as PME 
europeias beneficiarão de um apoio 
específico e reforçado destinado a 
ajudá-las a implementar tais reformas;

Or. fr

Alteração 130
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 8
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Projeto de proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência na 
cadeia de aprovisionamento, de molde a 
garantir o respeito pelos direitos humanos e 
as normas sociais e ambientais, 
assegurando, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para as empresas da UE, 
especialmente as PME, e cadeias de valor 
sustentáveis, sólidas e resilientes à crise;

8. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente uma proposta legislativa 
consentânea com a OMC, assente em 
consultas com todas as partes interessadas 
pertinentes e numa avaliação de impacto, 
em requisitos de dever de diligência 
vinculativos e intersectoriais na cadeia de 
aprovisionamento, de molde a garantir o 
respeito pelos direitos humanos e as 
normas sociais e ambientais, assegurando, 
ao mesmo tempo, condições equitativas 
para as empresas da UE, especialmente as 
PME, e cadeias de valor sustentáveis, 
sólidas e resilientes à crise;

Or. en

Alteração 131
Enikő Győri

Projeto de proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

8-A. Está convicto de que, para 
reforçar a competitividade internacional 
da Europa, é da maior importância criar 
condições de concorrência equitativas a 
nível internacional; observa que os 
processos de dever de diligência devem ser 
formulados de uma forma que não 
prejudique a competitividade da UE e 
contribua para atenuar as vantagens 
competitivas desleais de países terceiros, 
resultantes de normas de proteção 
inferiores no comércio internacional;

Or. en

Alteração 132
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projeto de proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

8-A. Relembra que devem ser aplicados 
todos os aspetos dos acordos de comércio 
livre, incluindo os direitos laborais, o 
desenvolvimento sustentável e a luta 
contra as alterações climáticas; exorta a 
Comissão a avaliar esta matéria em 
conjunto com o Parlamento, através da 
sua Comissão do Comércio Internacional; 
salienta que o Parlamento deve 
desempenhar um papel mais importante 
na avaliação da aplicação dos acordos de 
comércio livre face à Comissão e ao 
Conselho;

Or. en

Alteração 133
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 9

Projeto de proposta de resolução Alteração

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos; 
insta a Comissão a desenvolver ideias 
para a integração dos objetivos da UE em 
matéria de clima na sua política 
comercial, além da proposta de um 
mecanismo de ajustamento das emissões 



AM\1216202PT.docx 89/126 PE659.021v01-00

PT

de carbono, manifestando a possibilidade 
de medidas como um veto climático das 
práticas de exportação de parceiros 
comerciais que sejam contrárias aos 
respetivos compromissos ao abrigo do 
Acordo de Paris, a criação de políticas em 
matéria de clima, uma isenção dos 
direitos de propriedade intelectual para 
tecnologias climáticas fundamentais, a 
diferenciação de reduções de direitos 
aduaneiros de acordo com a pegada 
ambiental dos produtos e medidas que 
garantam cadeias de abastecimento 
isentas de desflorestação; exorta a 
Comissão a explorar a possibilidade de 
condicionar as reduções de tarifas 
aduaneiras a determinados resultados em 
matéria de sustentabilidade, conforme 
definido no documento oficioso 
franco-neerlandês sobre o faseamento da 
liberalização de direitos aduaneiros; insta 
a Comissão a aproveitar a oportunidade 
proporcionada pela avaliação de impacto 
«ex post» e pelas cláusulas de revisão 
para colocar os acordos de comércio livre 
em conformidade com o Pacto Ecológico;

Or. en

Alteração 134
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 9

Projeto de proposta de resolução Alteração

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico em todos os 
domínios de ação, incluindo na política 
comercial; destaca, a este propósito, os 
aspetos comerciais do Plano de ação da 
UE para a economia circular; aguarda 
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de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

com expectativa a proposta da Comissão 
sobre um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono plenamente 
compatível com a OMC e assente numa 
avaliação de impacto; insta a Comissão a 
apresentar novas iniciativas que utilizem 
a política comercial para facilitar a 
consecução dos nossos objetivos 
ambiciosos em matéria de clima, 
incluindo uma nova iniciativa sobre clima 
e comércio que assente no mandato do 
Acordo em matéria de Bens Ambientais e 
alargue o âmbito para incluir o comércio 
nos serviços verdes; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

Or. en

Alteração 135
Massimiliano Salini

Projeto de proposta de resolução
N.º 9

Projeto de proposta de resolução Alteração

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; exorta a Comissão a propor 
um mecanismo transparente capaz de 
coexistir com as medidas em matéria de 
fuga de carbono existentes, 
proporcionando simultaneamente um 
quadro jurídico estável e seguro para as 
indústrias europeias; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
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produtos não poluentes e competitivos;

Or. en

Alteração 136
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 9

Projeto de proposta de resolução Alteração

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos; 
insta a Comissão a participar na OMC 
para garantir que nenhuma regra da 
OMC impede o direito de os 
Estados-Membros regulamentarem sobre 
o que for necessário para descarbonizar a 
economia;

Or. en

Alteração 137
Marco Campomenosi

Projeto de proposta de resolução
N.º 9

Projeto de proposta de resolução Alteração

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 

9. Salienta a importância de ter em 
consideração os objetivos da UE em 
matéria de clima expressos no Pacto 
Ecológico na política comercial da UE e 
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adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

espera que a Comissão adote um 
mecanismo de ajustamento das fronteiras 
do carbono compatível com a OMC até 
2021, com base numa avaliação de 
impacto; realça que devem ser integradas 
na nossa estratégia industrial outras 
propostas semelhantes, a fim de incentivar 
as indústrias a produzirem produtos não 
poluentes e competitivos;

Or. en

Alteração 138
Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
N.º 9

Projeto de proposta de resolução Alteração

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e espera que a Comissão 
adote um mecanismo de ajustamento das 
fronteiras do carbono compatível com a 
OMC até 2021, com base numa avaliação 
de impacto; realça que devem ser 
integradas na nossa estratégia industrial 
outras propostas semelhantes, a fim de 
incentivar as indústrias a produzirem 
produtos não poluentes e competitivos;

9. Salienta a importância de integrar 
os objetivos da UE em matéria de clima 
expressos no Pacto Ecológico na política 
comercial da UE e observa a intenção da 
Comissão de adotar um mecanismo de 
ajustamento das fronteiras do carbono 
compatível com a OMC até 2021, com 
base numa avaliação de impacto; realça 
que devem ser integradas na nossa 
estratégia industrial outras propostas 
semelhantes, a fim de incentivar as 
indústrias a produzirem produtos não 
poluentes e competitivos;

Or. en

Alteração 139
Sven Simon, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Projeto de proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta que o acordo 
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UE-Mercosul proporciona uma 
oportunidade única e histórica para 
aprofundar as relações entre a Europa e a 
América Latina; destaca as disposições 
ambiciosas do acordo relativamente à 
desflorestação e às suas salvaguardas 
para o Acordo de Paris; considera que 
ambas as partes devem tomar medidas 
significativas antes da ratificação e 
elaborar um programa conjunto para 
aplicar compromissos mútuos no acordo; 
apela a um diálogo interparlamentar 
reforçado com as legislaturas nacionais 
nos países do Mercosul;

Or. en

Alteração 140
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

9-A. Insta a Comissão a estudar a 
possibilidade de integrar capítulos mais 
sólidos e mais ambiciosos em matéria de 
comércio e desenvolvimento sustentável e 
a sua aplicação eficaz; considera que os 
parceiros comerciais devem reafirmar o 
seu compromisso com a aplicação do 
quadro pós-2020 da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica; relembra que o 
Acordo de Paris e as respetivas obrigações 
juridicamente vinculativas devem 
constituir um elemento essencial de 
futuros acordos-quadro comerciais e 
políticos, incluindo dos que estão 
atualmente a ser negociados;

Or. en

Alteração 141
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projeto de proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

9-B. Relembra que devem ser aplicados 
todos os aspetos dos acordos de comércio 
livre, incluindo os direitos laborais, o 
desenvolvimento sustentável e a luta 
contra as alterações climáticas; exorta a 
Comissão a avaliar esta matéria em 
conjunto com o Parlamento, através da 
sua Comissão do Comércio Internacional; 
salienta que o Parlamento deve 
desempenhar um papel mais importante 
na avaliação da aplicação dos acordos de 
comércio livre face à Comissão e ao 
Conselho;

Or. en

Alteração 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

9-C. Insta a Comissão a criar um 
mecanismo simplificado do lado da União 
que dê à sociedade civil a oportunidade de 
apresentar uma queixa quando países 
terceiros não cumprirem os compromissos 
de sustentabilidade em acordos 
comerciais bilaterais; exorta a Comissão a 
elaborar um plano de ação no domínio da 
responsabilidade social das empresas a 
nível internacional;

Or. en

Alteração 143
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Nicola Danti, Samira Rafaela
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em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 10

Projeto de proposta de resolução Alteração

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
avançar e a avaliar a aplicação do plano de 
ação de 15 pontos referente aos capítulos 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável; exorta a Comissão a adotar em 
tempo útil a proposta de novo regulamento 
que aplica um sistema de preferências 
generalizadas;

10. Exorta a Comissão a assegurar a 
aplicação efetiva dos acordos de comércio 
livre, mormente das disposições dos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável, e a assegurar 
que os benefícios sejam distribuídos a 
todos; insta a Comissão a avançar e a 
avaliar a aplicação do plano de ação de 15 
pontos referente aos capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável; 
exorta a Comissão a explorar a proposta 
contida no documento oficioso 
franco-neerlandês que sugere condicionar 
as reduções dos direitos aduaneiros a 
determinados resultados em matéria de 
sustentabilidade; insta a Comissão a 
explorar formas de incluir mais 
granularidade na aplicação desses 
capítulos; realça que todos os capítulos 
relativos a comércio e desenvolvimento 
sustentável devem ter como base os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável; insta a Comissão a tornar o 
respeito pelo Acordo de Paris um 
elemento essencial de todos os futuros 
acordos comerciais; e exorta a Comissão 
a adotar em tempo útil a proposta de novo 
regulamento que aplica um sistema de 
preferências generalizadas;

Or. en

Alteração 144
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 10
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Projeto de proposta de resolução Alteração

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
avançar e a avaliar a aplicação do plano de 
ação de 15 pontos referente aos capítulos 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável; exorta a Comissão a adotar em 
tempo útil a proposta de novo regulamento 
que aplica um sistema de preferências 
generalizadas;

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
avançar e a avaliar a aplicação do plano de 
ação de 15 pontos referente aos capítulos 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável; exorta a Comissão a 
renegociar, sempre que necessário, a 
inclusão de mecanismos vinculativos e 
executivos para a aplicação dos capítulos 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável em matéria de direitos 
humanos, direitos laborais e proteção 
ambiental em todos os acordos existentes, 
bem como a assegurar as respetivas 
disposições em todos os acordos em 
negociação ou futuros; insta a Comissão 
a adotar em tempo útil a proposta de novo 
regulamento que aplica um sistema de 
preferências generalizadas, reformulado 
tendo em vista o aumento do número de 
países empenhados no regime SPG+;

Or. en

Alteração 145
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 10

Projeto de proposta de resolução Alteração

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
avançar e a avaliar a aplicação do plano 
de ação de 15 pontos referente aos 
capítulos sobre comércio e 

10. Exorta a Comissão a aplicar e a 
melhorar nos acordos de comércio livre 
existentes e futuros capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável 
ambiciosos e exaustivos; insta a Comissão 
a rever o plano de ação de 15 pontos 
referente aos capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável, colaborando 
com o Parlamento Europeu desde o 
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desenvolvimento sustentável; exorta a 
Comissão a adotar em tempo útil a 
proposta de novo regulamento que aplica 
um sistema de preferências generalizadas;

início; insta a Comissão a apresentar uma 
proposta de capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável vinculativos 
assentes em sanções; solicita ao Conselho 
e à Comissão que revejam os mandatos de 
negociação dos acordos de comércio livre 
para estarem em sintonia com os ODS e o 
Acordo de Paris; exorta a Comissão a 
adotar em tempo útil a proposta de novo 
regulamento que aplica um sistema de 
preferências generalizadas;

Or. en

Alteração 146
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 10

Projeto de proposta de resolução Alteração

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
avançar e a avaliar a aplicação do plano 
de ação de 15 pontos referente aos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável; exorta a 
Comissão a adotar em tempo útil a 
proposta de novo regulamento que aplica 
um sistema de preferências generalizadas;

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, 
que se devem tornar vinculativos e 
substanciais, e a assegurar que os 
benefícios sejam distribuídos a todos; 
relembra que, tendo em conta as políticas 
insustentáveis e a evidente falta de boa 
vontade em alguns países parceiros, o 
acordo UE-Mercosul não pode ser 
ratificado na sua forma atual; apoia a 
intenção do comissário Valdis 
Dombrovskis de avançar com a revisão do 
plano de ação de 15 pontos referente aos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável; exorta a 
Comissão a adotar em tempo útil a 
proposta de novo regulamento que aplica 
um sistema de preferências generalizadas;

Or. en
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Alteração 147
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 10

Projeto de proposta de resolução Alteração

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
avançar e a avaliar a aplicação do plano 
de ação de 15 pontos referente aos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável; exorta a 
Comissão a adotar em tempo útil a 
proposta de novo regulamento que aplica 
um sistema de preferências generalizadas;

10. Exorta a Comissão a aplicar e fazer 
avançar os acordos de comércio livre 
existentes, mormente os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
a assegurar que os benefícios sejam 
distribuídos a todos; insta a Comissão a 
rever o plano de ação de 15 pontos 
referente aos capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável, colaborando 
com o Parlamento Europeu desde o 
início; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta de capítulos sobre comércio 
e desenvolvimento sustentável vinculativos 
assentes em sanções; exorta a Comissão a 
adotar em tempo útil a proposta de novo 
regulamento que aplica um sistema de 
preferências generalizadas;

Or. en

Alteração 148
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

10-A. Reitera a sua decisão de que a 
União só pode celebrar acordos 
comerciais com países que tenham 
assinado e apliquem o Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 149
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

10-B. Insta o Conselho a certificar-se de 
que qualquer mandato de negociação 
concedido à Comissão integra as nossas 
novas ambições em matéria de luta contra 
as alterações climáticas, consolidação de 
empregos dignos e reforço mútuo da 
resiliência das nossas economias em caso 
de choque externo, como uma pandemia;

Or. en

Alteração 150
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster

Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; relembra que é fundamental 
que a Comissão dê atempadamente início 
a investigações sobre «anti-dumping» e 
não espere até ser demasiado tarde, tendo, 
desta forma, em consideração as 
necessidades específicas das PME; 
congratula-se com o recém-nomeado alto 
responsável pela execução da política 
comercial e considera que a aplicação 
coerente e o cumprimento dos acordos e da 
legislação comercial da UE, incluindo os 
instrumentos de defesa comercial e os 
compromissos em matéria de comércio e 
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desenvolvimento sustentável, são 
determinantes para preservar a liderança da 
UE e a sua agenda por um comércio mais 
justo; insta o alto responsável pela 
execução da política comercial a 
trabalhar em conjunto com o Parlamento 
Europeu para garantir que os 
compromissos assumidos pelos parceiros 
comerciais antes da ratificação são 
posteriormente prosseguidos;

Or. en

Alteração 151
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos, incluindo os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, e 
da legislação comercial da UE, incluindo 
os instrumentos de defesa comercial, são 
determinantes para preservar a liderança e 
os valores da UE; insta a Comissão a 
apresentar um quadro de sanções da UE 
global para violações dos direitos 
humanos, que apoiará o cumprimento dos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável; apela à 
aplicação de medidas complementares, 
tais como a proibição de importação de 
produtos relacionados com violações 
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graves dos direitos humanos, como 
trabalho forçado ou trabalho infantil;

Or. en

Alteração 152
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE; insta a 
Comissão a agir com celeridade e a dar 
início a investigações quanto antes, assim 
que ocorram os danos, assegurando que 
as práticas comerciais desleais não 
prejudicam a competitividade e o nível de 
emprego dos operadores económicos 
europeus, especialmente das PME;

Or. en

Alteração 153
Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 11
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Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da

política comercial e considera que a 
aplicação e o cumprimento dos acordos e 
da legislação comercial da UE, incluindo 
os instrumentos de defesa comercial, são

determinantes para preservar a liderança da 
UE;

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos desleais e assim 
criar as condições para a recuperação da 
pandemia de Covid-19 e assegurar que o 
novo alto responsável pela execução da 
política comercial zelará 
escrupulosamente pela deteção e sanção 
de todas as violações dos direitos 
fundamentais, incluindo a liberdade de 
expressão e de representação dos 
trabalhadores, bem como de todas as 
violações de compromissos em matéria de 
desenvolvimento sustentável cometidas 
pelos parceiros comerciais da UE; 
considera que a aplicação e o cumprimento 
dos acordos e da legislação comercial da 
UE, incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

Or. fr

Alteração 154
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
reforçar a nossa relação económica, 
incluindo ao abordar a equidade na 
concorrência e nas condições de 
produção, e assim criar o ambiente para a 
recuperação da pandemia de Covid-19 e a 
transição mundial rumo a uma economia 
sustentável em termos ambientais e 
sociais; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
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incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos de parceria e de associação e da 
legislação comercial da UE, incluindo os 
instrumentos de defesa comercial, podem 
ser determinantes para se manter na via 
para a consecução dos ODS das Nações 
Unidas até 2030;

Or. en

Alteração 155
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

11. Sublinha a importância de fazer 
face às práticas anticoncorrenciais e de 
equiparar as condições de concorrência 
para as empresas europeias; convida a 
Comissão a desenvolver ainda mais os 
interesses comuns com os principais 
parceiros comerciais para combater 
comportamentos anticoncorrenciais e assim 
criar as condições para a recuperação da 
pandemia de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a credibilidade da UE;

Or. en

Alteração 156
Massimiliano Salini
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Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo instrumentos de defesa comercial 
mais eficazes, mais flexíveis e mais 
adequados, são determinantes para 
preservar a liderança da UE;

Or. en

Alteração 157
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 11

Projeto de proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE, 
incluindo os instrumentos de defesa 
comercial, são determinantes para 

11. Convida a Comissão a desenvolver 
ainda mais os interesses comuns com os 
principais parceiros comerciais para 
combater comportamentos 
anticoncorrenciais e assim criar as 
condições para a recuperação da pandemia 
de Covid-19 e garantir condições 
equitativas; congratula-se com o 
recém-nomeado alto responsável pela 
execução da política comercial e considera 
que a aplicação e o cumprimento dos 
acordos e da legislação comercial da UE e 
da OMC, incluindo os instrumentos de 
defesa comercial, são determinantes para 
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preservar a liderança da UE; preservar a liderança da UE;

Or. en

Alteração 158
Danuta Maria Hübner

Projeto de proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão a reforçar as 
políticas que facilitam o estabelecimento 
de preços e a faturação em euros, 
nomeadamente no âmbito do comércio de 
energia, no qual a papel de liderança da 
UE em mercados emergentes de 
matérias-primas de energias renováveis, 
tais como o hidrogénio, oferece melhores 
perspetivas para a utilização de 
instrumentos financeiros denominados 
em euros; salienta que o estímulo da 
escolha do euro para o comércio 
eliminará o risco cambial e outros custos 
relacionados com a moeda, especialmente 
para pequenas e médias empresas 
europeias; embora uma utilização 
mundial mais abrangente do euro 
proporcione uma maior independência e 
autonomia às empresas europeias, é 
necessário minimizar a sua exposição a 
riscos políticos, tais como sanções 
internacionais;

Or. en

Alteração 159
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração
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11-A. Incentiva a União a promover, 
através da nossa política comercial, a 
adoção e a aplicação efetiva, pelos nossos 
parceiros comerciais, das normas 
internacionais em matéria de direitos 
laborais, conforme definidas nas 
convenções da OIT; manifesta a sua 
preocupação relativamente às 
experiências negativas neste contexto 
com, nomeadamente, a Coreia do Sul, as 
Filipinas e o Vietname; salienta, a este 
propósito, que o respeito do direito à 
constituição e adesão a sindicatos e à 
negociação coletiva é um requisito 
fundamental da responsabilidade social 
das empresas; lamenta o facto de a 
liberdade de associação continuar a ser 
negada em muitos locais de produção em 
vários dos nossos parceiros comerciais;

Or. en

Alteração 160
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 12

Projeto de proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); apela à 
Comissão, a este propósito, que crie um 
grupo de trabalho dedicado à China, à 
semelhança do Grupo de Trabalho das 
Relações com o Reino Unido, para 
assegurar a unidade e a coerência das 
mensagens a todos os níveis e em todos os 
formatos; exorta a Comissão a facilitar a 
conclusão de todas as medidas necessárias 
para colmatar qualquer lacuna nos 
instrumentos de investimento e comércio, 
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terceiros; inclusive uma nova proposta legislativa 
para rever o Estatuto de Bloqueio contra os 
efeitos extraterritoriais de sanções e a 
introduzir um novo instrumento para 
dissuadir e combater as ações coercivas de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 161
Enikő Győri

Projeto de proposta de resolução
N.º 12

Projeto de proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros;

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros; salienta, contudo, que todas as 
propostas têm de ser compatíveis com a 
OMC e de ser precedidas de uma 
avaliação de impacto minuciosa que 
abranja os aspetos jurídicos, técnicos e de 
viabilidade;

Or. en

Alteração 162
Witold Jan Waszczykowski
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Projeto de proposta de resolução
N.º 12

Projeto de proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros;

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra sanções que 
violem substancialmente a soberania 
territorial dos Estados-Membros, e a 
introduzir um novo instrumento para 
dissuadir e combater as ações coercivas de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 163
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 12

Projeto de proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial e de cooperação da UE, no 
pleno respeito da coerência política, e a 
assegurar uma abordagem coordenada que 
integre os diferentes serviços da Comissão 
(por exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
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extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros;

Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros;

Or. en

Alteração 164
Jörgen Warborn

Projeto de proposta de resolução
N.º 12

Projeto de proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros;

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para, após 
investigações exaustivas, colmatar 
quaisquer lacunas comprovadas nos 
instrumentos de investimento e comércio, 
inclusive uma nova proposta legislativa 
para rever o Estatuto de Bloqueio contra os 
efeitos extraterritoriais de sanções e a 
introduzir um novo instrumento para 
dissuadir e combater as ações coercivas de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 165
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 12
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Projeto de proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a rever o papel 
das delegações na aplicação da agenda 
comercial da UE e a assegurar uma 
abordagem coordenada que integre os 
diferentes serviços da Comissão (por 
exemplo, missões intersectoriais 
comerciais a países terceiros); exorta a 
Comissão a facilitar a conclusão de todas 
as medidas necessárias para colmatar 
qualquer lacuna nos instrumentos de 
investimento e comércio, inclusive uma 
nova proposta legislativa para rever o 
Estatuto de Bloqueio contra os efeitos 
extraterritoriais de sanções e a introduzir 
um novo instrumento para dissuadir e 
combater as ações coercivas de países 
terceiros;

12. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 166
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

12-A. Exorta a Comissão Europeia e o 
Conselho a utilizarem o euro como moeda 
no comércio e nos pagamentos no âmbito 
das suas relações comerciais, para, entre 
outros motivos, responder a sanções 
extraterritoriais e conter o seu impacto;

Or. en

Alteração 167
Marco Campomenosi

Projeto de proposta de resolução
N.º 13
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Projeto de proposta de resolução Alteração

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE aos 
mercados estrangeiros; congratula-se com 
o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

13. Destaca a pertinência atual de 
proteger as indústrias estratégicas da UE 
de aquisições maioritárias estrangeiras, 
especialmente devido aos efeitos da 
pandemia de Covid-19 que poderão 
ameaçar as empresas da UE no que se 
refere a pressões externas; espera que as 
negociações sobre o instrumento 
internacional de contratação pública (IPI) 
comecem brevemente, para aumentar o 
acesso das empresas da UE aos mercados 
estrangeiros; relembra que o novo regime 
de análise do investimento estrangeiro 
deve ser uma ferramenta para enfrentar a 
concorrência desleal e as práticas que 
ameaçam a segurança das instalações de 
produção estratégicas da UE; 
congratula-se com o Livro Branco sobre as 
subvenções estrangeiras, enquanto 
instrumento complementar necessário para 
as medidas de defesa comercial, e espera 
uma proposta legislativa, em janeiro de 
2021, para proteger as empresas da UE das 
distorções nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

Or. en

Alteração 168
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projeto de proposta de resolução
N.º 13
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Projeto de proposta de resolução Alteração

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE aos 
mercados estrangeiros; congratula-se com 
o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE aos 
mercados estrangeiros através de uma 
aplicação mais sólida da reciprocidade 
nos contratos públicos; congratula-se com 
o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da concorrência livre e leal; solicita a todos 
os Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular em setores estratégicos como os 
cuidados de saúde, os serviços públicos 
essenciais, a mobilidade e as TIC, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias, evitando 
dependências económicas desnecessárias 
e prejudiciais;

Or. en

Alteração 169
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 13

Projeto de proposta de resolução Alteração

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 

13. Insta o Conselho e avançar com as 
negociações sobre o instrumento 
internacional de contratação pública (IPI), 
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aumentar o acesso das empresas da UE 
aos mercados estrangeiros; congratula-se 
com o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

para garantir o acesso recíproco das 
empresas da UE aos mercados 
internacionais dos contratos públicos; 
congratula-se com o Livro Branco sobre as 
subvenções estrangeiras, enquanto 
instrumento complementar necessário para 
as medidas de defesa comercial, e espera 
uma proposta legislativa, em janeiro de 
2021, para proteger as empresas da UE das 
distorções nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita aos 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis, incluindo o 
Regulamento da UE que estabelece um 
regime de análise dos investimentos 
diretos estrangeiros na União, para avaliar 
se os potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

Or. en

Alteração 170
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 13

Projeto de proposta de resolução Alteração

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE aos 
mercados estrangeiros; congratula-se com 
o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE aos 
mercados estrangeiros, mantendo, 
simultaneamente, as possibilidades de 
utilização dos contratos públicos como 
instrumento para o êxito da transição 
climática, especialmente em países em 
desenvolvimento; congratula-se com o 
Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
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destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

Or. en

Alteração 171
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 13

Projeto de proposta de resolução Alteração

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE 
aos mercados estrangeiros; congratula-se 
com o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma 
proposta legislativa, em janeiro de 2021, 
para proteger as empresas da UE das 
distorções nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 

13. Retira da pandemia o ensinamento 
de que a contratação pública no setor da 
saúde deve ficar excluída da liberalização 
do mercado; toma nota do Livro Branco 
sobre as subvenções estrangeiras, 
considera necessária uma melhor 
regulamentação do investimento direto 
estrangeiro na União Europeia e nos seus 
Estados-Membros, e espera dar início ao 
seu trabalho legislativo tendo como base 
uma proposta legislativa da Comissão 
Europeia, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE de 
investimento direto estrangeiro 
prejudicial, como, por exemplo, 
investidores em participações em 
empresas de capitais fechados, e do 
potencial de distorção da acumulação 
excessiva de capital nos mercados interno 
e mundial e nas sociedades; solicita a 
todos os Estados-Membros que utilizem 
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contenção necessárias; todos os instrumentos disponíveis para 
avaliar se os potenciais investimentos e 
aquisições constituem uma ameaça para a 
segurança das infraestruturas críticas na 
UE, em particular no domínio da saúde, e 
para tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

Or. en

Alteração 172
Dita Charanzová

Projeto de proposta de resolução
N.º 13

Projeto de proposta de resolução Alteração

13. Espera que as negociações sobre o 
instrumento internacional de contratação 
pública (IPI) comecem brevemente, para 
aumentar o acesso das empresas da UE aos 
mercados estrangeiros; congratula-se com 
o Livro Branco sobre as subvenções 
estrangeiras, enquanto instrumento 
complementar necessário para as medidas 
de defesa comercial, e espera uma proposta 
legislativa, em janeiro de 2021, para 
proteger as empresas da UE das distorções 
nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; solicita a todos os 
Estados-Membros que utilizem todos os 
instrumentos disponíveis para avaliar se os 
potenciais investimentos e aquisições 
constituem uma ameaça para a segurança 
das infraestruturas críticas na UE, em 
particular no domínio da saúde, e para 
tomarem as medidas de atenuação ou 
contenção necessárias;

13. Apela à apresentação de uma 
proposta revista de instrumento 
internacional de contratação pública (IPI) 
para aumentar o acesso das empresas da 
UE aos mercados estrangeiros; 
congratula-se com o Livro Branco sobre as 
subvenções estrangeiras, enquanto 
instrumento complementar necessário para 
as medidas de defesa comercial, e espera 
uma proposta legislativa, em janeiro de 
2021, para proteger as empresas da UE das 
distorções nos mercados interno e mundial, 
destacando, em simultâneo, a importância 
da livre concorrência; relembra todos os 
Estados-Membros que utilizem o regime 
de análise dos investimentos diretos 
estrangeiros para avaliar se os potenciais 
investimentos e aquisições constituem uma 
ameaça para a segurança das 
infraestruturas críticas na UE, incluindo no 
domínio da saúde;

Or. en

Alteração 173
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
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Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Raphaël 
Glucksmann, Aurore Lalucq

Projeto de proposta de resolução
N.º 14

Projeto de proposta de resolução Alteração

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 
intra-UE;

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 
intra-UE; congratula-se com o claro 
reconhecimento pela Comissão de que o 
Tratado da Carta da Energia não deve ser 
utilizado para arbitragem intra-UE e 
exorta a clareza jurídica sobre esta 
matéria; destaca a necessidade de realizar 
uma reforma substancial do Tratado da 
Carta da Energia à luz do Pacto 
Ecológico e que deve ser abolida a 
resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado desatualizada; relembra a sua 
posição manifestada na Lei Europeia do 
Clima: «a União deve pôr termo à 
proteção dos investimentos em 
combustíveis fósseis no contexto da 
modernização do Tratado da Carta da 
Energia»; caso se revele impossível 
realizar uma reforma célere, a UE e os 
seus Estados-Membros devem retirar-se 
do Tratado da Carta da Energia;

Or. en

Alteração 174
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 14

Projeto de proposta de resolução Alteração

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
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tratados bilaterais de investimento 
intra-UE;

tratados bilaterais de investimento 
intra-UE; chama a atenção para a 
reforma em curso do Tratado da Carta da 
Energia, que deve permitir a consecução 
da neutralidade climática, a começar por 
uma eliminação progressiva da proteção 
dos investimentos em tecnologias de 
combustíveis fósseis, e da autonomia 
estratégica aberta, em consonância com o 
papel geopolítico da UE;

Or. en

Alteração 175
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 14

Projeto de proposta de resolução Alteração

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 
intra-UE;

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 
intra-UE, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia no processo Achmea, e apela a 
que seja tomada uma decisão sobre a 
melhor forma de o executar;

Or. en

Alteração 176
Gabriel Mato

Projeto de proposta de resolução
N.º 14

Projeto de proposta de resolução Alteração

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 
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intra-UE; intra-UE; exorta a Comissão Europeia a 
prosseguir o seu trabalho no sentido da 
proteção e da facilitação do investimento 
intra-UE;

Or. en

Alteração 177
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 14

Projeto de proposta de resolução Alteração

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento 
intra-UE;

14. Insta a Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
conclusão rápida e ordenada dos restantes 
tratados bilaterais de investimento intra-UE 
e proteger os Estados-Membros de 
desafios no âmbito da resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado;

Or. en

Alteração 178
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

14-A. Manifesta a sua preocupação em 
relação ao aumento do número de 
processos no âmbito da resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado 
relacionados com o Tratado da Carta da 
Energia; reafirma o direito de os Estados 
regulamentarem de modo a defenderem o 
interesse público sem serem processados 
por investidores, nomeadamente em 
resposta à crise económica e sanitária; 
insta a Comissão a negociar a supressão 
de disposições que protegem o 
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investimento estrangeiro em combustíveis 
fósseis, a eliminar as disposições em 
matéria de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado do tratado e a 
assegurar que o Tratado da Carta da 
Energia se encontra em consonância com 
o Acordo de Paris; insta a Comissão e o 
Conselho a prepararem uma decisão no 
sentido de a União abandonar o Tratado 
da Carta da Energia em 2021, caso as 
negociações não alcancem um resultado 
convincente;

Or. en

Alteração 179
Emmanouil Fragkos

Projeto de proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

14-A. Sublinha a importância de 
minimizar a dependência comercial de 
países terceiros que violam o direito 
internacional e os direitos de soberania de 
Estados-Membros da UE;

Or. el

Alteração 180
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 15

Projeto de proposta de resolução Alteração

15. Salienta a importância das questões 
de género e salienta que as mulheres 
podem ser afetadas de forma 
desproporcionada pela atual crise 
económica; solicita, por conseguinte, a 

15. Salienta a importância das questões 
de género e salienta que as mulheres 
podem ser afetadas de forma 
desproporcionada pela atual crise 
económica, aumentando a desigualdade 
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inclusão de um capítulo específico sobre o 
género em todos os acordos comerciais e 
de investimento da UE;

económica a nível mundial e os efeitos 
das alterações climáticas; solicita, por 
conseguinte, a inclusão de um capítulo 
específico sobre o género em todos os 
acordos comerciais e de investimento da 
UE; realça a oportunidade para os 
acordos de comércio livre da UE 
promoverem a igualdade de género, 
reforçarem a posição económica das 
mulheres em países terceiros e 
combaterem a sua exploração; reitera a 
necessidade de começar a recolher dados 
repartidos por género;

Or. en

Alteração 181
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 15

Projeto de proposta de resolução Alteração

15. Salienta a importância das questões 
de género e salienta que as mulheres 
podem ser afetadas de forma 
desproporcionada pela atual crise 
económica; solicita, por conseguinte, a 
inclusão de um capítulo específico sobre o 
género em todos os acordos comerciais e 
de investimento da UE;

15. Salienta a importância das questões 
de género; considera que os acordos 
comerciais se devem tornar vetores para a 
consecução da igualdade de género e a 
melhoria dos níveis de vida das mulheres 
em todas as indústrias abrangidas por 
acordos de comércio livre da UE, observa 
que as mulheres recebem menos de dois 
quintos dos benefícios dos acordos de 
comércio livre em termos de emprego 
gerado e salienta que as mulheres podem 
ser afetadas de forma desproporcionada 
pela atual crise económica; solicita a 
inclusão de um capítulo específico sobre o 
género em todos os acordos comerciais e 
de investimento da UE;

Or. en
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Alteração 182
Dita Charanzová

Projeto de proposta de resolução
N.º 15

Projeto de proposta de resolução Alteração

15. Salienta a importância das questões 
de género e salienta que as mulheres 
podem ser afetadas de forma 
desproporcionada pela atual crise 
económica; solicita, por conseguinte, a 
inclusão de um capítulo específico sobre o 
género em todos os acordos comerciais e 
de investimento da UE;

15. Salienta a importância das questões 
de género e salienta que as mulheres 
podem ser afetadas de forma 
desproporcionada pela atual crise 
económica;

Or. en

Alteração 183
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de proposta de resolução
N.º 16

Projeto de proposta de resolução Alteração

16. Exorta a Comissão a dar a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, a aumentar a transparência e a 
sensibilizar os cidadãos e as empresas, em 
especial as PME, uma vez que é importante 
facultar informações exatas a todas as 
partes interessadas; recorda, neste 
contexto, a importância do diálogo 
interparlamentar como forma de contribuir 
para os debates em curso e para se chegar a 
uma conclusão positiva; recorda o papel do 
Parlamento enquanto colegislador em 
matéria de política comercial e o seu papel, 
não só no escrutínio das negociações, mas 
também na aplicação dos acordos 
comerciais;

16. Exorta a Comissão a garantir um 
seguimento das propostas apresentadas 
pelos Grupos Consultivos Internos e a dar 
a conhecer melhor os benefícios da política 
comercial da UE, a aumentar a 
transparência e a sensibilizar os cidadãos e 
as empresas, em especial as PME, uma vez 
que é importante facultar informações 
exatas a todas as partes interessadas; 
recorda, neste contexto, a importância de 
uma supervisão democrática mais 
exaustiva pelo Parlamento, incluindo um 
voto sobre o mandato das negociações 
comerciais e uma voz nas alterações aos 
acordos adotadas por mecanismos de 
cooperação regulamentar no âmbito de 
acordos de comércio livre existentes, e do 
diálogo interparlamentar como forma de 
contribuir para os debates em curso e para 
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se chegar a uma conclusão positiva; 
recorda o papel do Parlamento enquanto 
colegislador em matéria de política 
comercial e o seu papel, não só no 
escrutínio das negociações, mas também na 
aplicação dos acordos comerciais;

Or. en

Alteração 184
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Projeto de proposta de resolução
N.º 16

Projeto de proposta de resolução Alteração

16. Exorta a Comissão a dar a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, a aumentar a transparência e a 
sensibilizar os cidadãos e as empresas, em 
especial as PME, uma vez que é importante 
facultar informações exatas a todas as 
partes interessadas; recorda, neste 
contexto, a importância do diálogo 
interparlamentar como forma de contribuir 
para os debates em curso e para se chegar a 
uma conclusão positiva; recorda o papel do 
Parlamento enquanto colegislador em 
matéria de política comercial e o seu papel, 
não só no escrutínio das negociações, mas 
também na aplicação dos acordos 
comerciais;

16. Exorta a Comissão a dar a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, a aumentar a transparência e a 
sensibilizar os cidadãos, as organizações 
não governamentais, os sindicatos e as 
empresas, em especial as PME, uma vez 
que é importante facultar informações 
exatas a todas as partes interessadas; 
recorda, neste contexto, a importância do 
diálogo interparlamentar como forma de 
contribuir para os debates em curso e para 
se chegar a uma conclusão positiva; 
recorda o papel do Parlamento enquanto 
colegislador em matéria de política 
comercial e o seu papel, não só no 
escrutínio das negociações, mas também na 
aplicação dos acordos comerciais;

Or. en

Alteração 185
Iuliu Winkler

Projeto de proposta de resolução
N.º 16
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Projeto de proposta de resolução Alteração

16. Exorta a Comissão a dar a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, a aumentar a transparência e a 
sensibilizar os cidadãos e as empresas, em 
especial as PME, uma vez que é importante 
facultar informações exatas a todas as 
partes interessadas; recorda, neste 
contexto, a importância do diálogo 
interparlamentar como forma de contribuir 
para os debates em curso e para se chegar a 
uma conclusão positiva; recorda o papel do 
Parlamento enquanto colegislador em 
matéria de política comercial e o seu papel, 
não só no escrutínio das negociações, mas 
também na aplicação dos acordos 
comerciais;

16. Exorta a Comissão a dar a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, a aumentar a transparência e a 
sensibilizar os cidadãos e as empresas, em 
especial as PME, uma vez que é importante 
facultar informações exatas a todas as 
partes interessadas; recorda, neste 
contexto, a importância do diálogo 
interparlamentar como forma de contribuir 
para os debates em curso e para se chegar a 
uma conclusão positiva; recorda o papel do 
Parlamento enquanto colegislador em 
matéria de política comercial e o seu papel, 
não só no escrutínio das negociações, mas 
também na aplicação eficaz dos acordos 
comerciais;

Or. en

Alteração 186
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 16

Projeto de proposta de resolução Alteração

16. Exorta a Comissão a dar a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, a aumentar a transparência e a 
sensibilizar os cidadãos e as empresas, em 
especial as PME, uma vez que é 
importante facultar informações exatas a 
todas as partes interessadas; recorda, neste 
contexto, a importância do diálogo 
interparlamentar como forma de 
contribuir para os debates em curso e 
para se chegar a uma conclusão positiva; 
recorda o papel do Parlamento enquanto 
colegislador em matéria de política 
comercial e o seu papel, não só no 
escrutínio das negociações, mas também 

16. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a darem a conhecer 
melhor os benefícios da política comercial 
da UE, mediante a criação de uma função 
de educação e de comunicação 
melhorada, destinada a promover 
mensagens factuais e positivas sobre o 
comércio e a combater a desinformação e 
as críticas injustas; observa que estas 
mensagens devem ser adaptadas às 
necessidades das suas audiências, sejam 
elas cidadãos ou empresas, uma vez que é 
importante facultar informações exatas a 
todas as partes interessadas; realça que 
estas ações devem resultar numa maior 
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na aplicação dos acordos comerciais; transparência e sensibilização;

Or. en

Alteração 187
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de proposta de resolução
N.º 16

Projeto de proposta de resolução Alteração

16. Exorta a Comissão a dar a 
conhecer melhor os benefícios da política 
comercial da UE, a aumentar a 
transparência e a sensibilizar os cidadãos e 
as empresas, em especial as PME, uma vez 
que é importante facultar informações 
exatas a todas as partes interessadas; 
recorda, neste contexto, a importância do 
diálogo interparlamentar como forma de 
contribuir para os debates em curso e para 
se chegar a uma conclusão positiva; 
recorda o papel do Parlamento enquanto 
colegislador em matéria de política 
comercial e o seu papel, não só no 
escrutínio das negociações, mas também na 
aplicação dos acordos comerciais;

16. Exorta a Comissão a prosseguir 
uma política comercial da UE que seja 
benéfica para todos, a aumentar a 
transparência e a sensibilizar os cidadãos e 
as empresas, em especial as PME, uma vez 
que é importante facultar informações 
exatas a todas as partes interessadas; 
recorda, neste contexto, a importância do 
diálogo interparlamentar como forma de 
contribuir para os debates em curso e para 
se chegar a uma conclusão positiva; 
recorda o papel do Parlamento enquanto 
colegislador em matéria de política 
comercial e o seu papel, não só no 
escrutínio das negociações, mas também na 
aplicação dos acordos comerciais;

Or. en

Alteração 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

16-A. Aplaude o compromisso da 
Comissão de facilitar e melhorar o 
comércio com um balcão único alargado, 
a fim de permitir aos fornecedores de 
vendas à distância intra-UE de produtos 
contabilizarem o IVA devido noutros 
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Estados-Membros, sem serem obrigados a 
registarem-se para efeitos de IVA nesses 
países; considera que a inclusão das 
vendas à distância intra-UE de produtos 
sujeitos a imposto especial de consumo no 
balcão único do IVA a partir de 2021 para 
efeitos de declaração e de pagamento do 
IVA é uma medida positiva e questiona a 
Comissão se não haverá outras situações 
semelhantes;

Or. en

Alteração 189
Jordi Cañas

Projeto de proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Projeto de proposta de resolução Alteração

16-A. Salienta que uma política 
comercial comum sólida tem de ser 
complementada por uma União 
Aduaneira robusta e em perfeito 
funcionamento; reitera que a Comissão 
deve garantir que os controlos aduaneiros 
em toda a UE seguem as mesmas normas, 
através de um mecanismo de controlo 
aduaneiro direto uniformizado, em 
coordenação com os Estados-Membros e 
em total conformidade com o princípio da 
subsidiariedade;

Or. en

Alteração 190
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Barry Andrews

Projeto de proposta de resolução
N.º 16-A (novo)
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Projeto de proposta de resolução Alteração

16-A. Relembra a importância do 
diálogo interinstitucional como forma de 
contribuir para os debates em curso e de 
alcançar uma conclusão positiva; 
relembra o papel do Parlamento enquanto 
colegislador na política comercial e o seu 
papel no escrutínio das negociações, mas 
também na aplicação dos acordos 
comerciais;

Or. en


