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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que a União Europeia deve tomar medidas urgentes para colmatar o fosso 
existente em relação aos EUA e à China, a fim de estar na vanguarda de assegurar uma 
economia mundial de dados competitiva; 

2. Apoia firmemente soluções multilaterais para as regras do comércio digital e apela à 
conclusão das negociações multilaterais da OMC sobre o comércio eletrónico; lamenta 
que, na ausência de regras globais, as empresas da UE se vejam confrontadas com 
obstáculos não pautais no comércio digital, tais como os requisitos injustificados em 
matéria de localização de dados e os requisitos obrigatórios de transferência de 
tecnologia; apoia a ideia de tornar permanente a moratória da OMC sobre as 
transmissões eletrónicas; 

3. Observa que o acesso aos dados e o tratamento destes são frequentemente 
indispensáveis para a prestação de serviços digitais competitivos; insta a Comissão a 
adotar regras aplicáveis ao comércio digital que aumentem a competitividade das 
empresas da UE e facilitem a livre transferência transfronteiras de dados, respeitando 
simultaneamente as regras da UE em matéria de proteção de dados;

4. Recorda à Comissão que qualquer proposta relativa ao mercado único digital deve 
respeitar plenamente as obrigações internacionais da UE, nomeadamente a OMC e os 
acordos comerciais bilaterais; insta a Comissão a avaliar plenamente as implicações 
geopolíticas e estratégicas das suas propostas; 

5. Congratula-se com a celebração do acordo de Parceria Económica Regional Abrangente 
(RCEP) para a Ásia, assente em regras e que aprofunda a integração económica da 
região; lamenta, no entanto, que o acordo relativo à RCEP não contenha um capítulo 
robusto sobre desenvolvimento sustentável; considera que a conclusão da RCEP deve 
incentivar a UE a contribuir para a definição de regras mundiais para a economia 
digital; apoia, neste contexto, a criação de um conselho de comércio e tecnologia 
UE-EUA, assim como as atividades relativas a um acordo transatlântico sobre IA para 
ajudar a facilitar o comércio e o desenvolvimento de regras e normas compatíveis no 
comércio digital; 

6. Realça o papel do comércio digital na facilitação do acesso das PME às cadeias de valor 
mundiais e na contribuição para a emancipação económica das mulheres.


