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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Acolhe com agrado o documento de reflexão sobre o controlo da globalização e a 

ênfase que coloca em facilitar o acesso aos efeitos positivos da globalização, realçando, 

ao mesmo tempo, a necessidade de contrariar os efeitos negativos; 

2. Considera que a globalização implica muitas vantagens para as empresas e os cidadãos; 

frisa que, ao mesmo tempo, a globalização suscita igualmente preocupações que devem 

ser enfrentadas pela União Europeia; 

3. Regista que o reforço do mercado interno da UE e a consolidação da união económica 

de forma justa e coesa são fundamentais, uma vez que um mercado interno sólido é 

condição prévia para a implementação com êxito das estratégias internacionais; frisa 

que, neste contexto e a fim de garantir a evolução da política comercial da União no 

sentido da consecução dos objetivos económicos e políticos gerais da UE, e 

designadamente o desenvolvimento sustentável, todas as instituições da União devem 

assegurar uma maior coerência entre a política comercial e outras políticas internas e 

externas da UE; 

4. Salienta que o comércio internacional desempenha um papel importante no modo como 

evolui a globalização; realça que, a este respeito, o legislador deve prestar especial 

atenção aos seguintes domínios de competência, entre outros, que são objeto de acordos 

comerciais internacionais: os direitos de propriedade intelectual, nomeadamente os 

direitos de autor, as marcas comerciais e patentes, a proteção dos dados e as obrigações 

reforçadas em matéria de transparência, os requisitos de segurança alimentar e as 

normas ambientais; 

5. Recorda e acolhe com agrado o compromisso da União Europeia no sentido de 

prosseguir uma política comercial transparente e responsável, que explore os aspetos 

positivos da globalização, garanta a distribuição equitativa dos benefícios do comércio, 

em conformidade com os seus princípios de solidariedade e sustentabilidade, e ofereça 

soluções modernas para as realidades da economia atual, num mundo cada vez mais 

tecnológico, permitindo a todos os cidadãos e empresas, e especialmente às pequenas e 

médias empresas (PME), beneficiarem das suas vantagens; 

6. Reconhece a proteção de dados enquanto direito fundamental na União Europeia; 

solicita que sejam garantidas normas rigorosas em matéria de proteção dos dados nos 

acordos comerciais, através da chamada decisão de adequação mútua entre a União 

Europeia e países terceiros; 

7. Salienta que, para proteger com maior eficácia os cidadãos da globalização em grande 

escala, as instituições da UE devem responder, de forma eficaz e contínua, aos desafios 

relacionados com a privacidade, proteção de dados e cibersegurança; 

8. Reitera a importância de continuar a promover o sistema de indicações geográficas e as 

especialidades tradicionais da União Europeia, e de continuar a celebrar acordos 
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bilaterais relevantes com países terceiros; 

9. Recorda o Parecer 2/15 do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a repartição de 

competências entre a União Europeia e os Estados-Membros no que respeita ao Acordo 

de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, segundo o qual 

a União Europeia dispõe de competência exclusiva em todos os domínios relacionados 

com o comércio, com exceção do investimento estrangeiro não direto, a resolução de 

litígios entre investidores e o Estado, abrangendo todos os tipos de investimentos, e as 

disposições conexas relativas ao investimento estrangeiro não direto; congratula-se com 

o parecer do Tribunal, uma vez que confere clareza a todos os futuros acordos da UE 

com países terceiros, e nomeadamente com o Reino Unido após a sua saída da União; 

10. Congratula-se com o recente mandato conferido pelo Conselho à Comissão para 

negociar, em nome da União Europeia, uma Convenção que cria um tribunal 

multilateral para a resolução de litígios em matéria de investimento (TMI), a fim de dar 

resposta às limitações do atual sistema de resolução de litígios entre os investidores e o 

Estado; regista que o TMI funcionará como organismo permanente para a resolução de 

litígios referentes a investimentos e constituirá um sistema mais transparente, coerente e 

equitativo, que será extremamente benéfico para os investidores; congratula-se ainda, a 

esse respeito, com o facto de o Conselho ter também decidido publicar as diretrizes de 

negociação, o que constitui um pedido de longa data do Parlamento Europeu nos seus 

esforços para obter mais transparência no domínio das negociações internacionais; 

11. Acolhe com agrado as iniciativas da União destinadas a instituir um equilíbrio justo 

entre a concorrência não falseada e as medidas de proteção, como as medidas 

antidumping no que respeita às importações de países terceiros; 

12. Salienta que o elevado nível dos padrões europeus no que toca à proteção social, 

condições laborais, ambiente, direitos do consumidor e proteção dos direitos 

fundamentais, que constituem a base da prosperidade da União, deve ser promovido 

através de instrumentos de política comercial utilizados em conformidade com os 

objetivos de desenvolvimento sustentável; regista, neste sentido, que a União Europeia 

se deve assegurar de que os acordos internacionais se baseiam nos padrões acima 

referidos, garantindo que  a globalização é benéfica para todos os europeus, e que os 

respetivos efeitos económicos, sociais e ambientais são positivos para os cidadãos e as 

empresas, tanto na Europa como no resto do mundo; 

13. Salienta, à luz do que precede, a necessidade de reforçar a governação mundial e as 

regras mundiais, a fim de evitar guerras comerciais; 

14. Insta a Comissão a dar uma atenção redobrada às medidas de política interna adotadas 

por determinados parceiros da UE que tenham probabilidades de fragilizar o sistema 

comercial multilateral, assente em regras, e a tomar as medidas necessárias para 

contrariar essas práticas; 

15. Exorta a Comissão, tendo em conta que 45 % dos europeus consideram a globalização 

uma ameaça, a lançar uma campanha de promoção dos aspetos positivos que a 

globalização implica, mormente nas regiões em que predominam os efeitos negativos; 

exorta, além disso, a Comissão a identificar e aplicar as medidas mais eficientes para 

apoiar as pequenas e médias empresas, que continuam a suportar tanto os efeitos da 
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crise económica como da globalização; 

16. Observa que o comércio livre, equitativo e sustentável representa um desiderato 

económico e tem implicações políticas vitais; regista ainda que é importante que a 

Europa use o comércio como um instrumento para promover um desenvolvimento 

democrático e sustentável no mundo; 
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