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27.1.2016 A8-0009/9 

Alteração  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 11-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, de 8 de 

setembro de 2015, sobre o seguimento da 

Iniciativa de Cidadania Europeia 

«Right2Water», 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Alteração  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que se verifica uma 

preocupação crescente do público 

relativamente às consequências do TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Alteração  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que qualquer acordo 

comercial deve proporcionar aos 

consumidores europeus mais direitos e 

preços mais baixos e garantir aos 

trabalhadores mais postos de trabalho e 

mais proteção; que um tal acordo deve 

também contribuir para promover o 

desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social das empresas à 

escala mundial, assim como nivelar as 

condições de concorrência das empresas 

europeias; Considerando que a política 

comercial deve contribuir e ser plenamente 

coerente com a «Agenda para o Trabalho 

Digno» da OIT e a Agenda 2030 da ONU 

para um desenvolvimento sustentável; 

C. Considerando que qualquer acordo 

comercial deve proporcionar mais direitos, 

emprego e proteção aos trabalhadores, não 

só na Europa mas também em todos os 

países participantes; que um tal acordo 

deve também contribuir para promover o 

desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social das empresas à 

escala mundial, assim como nivelar as 

condições de concorrência das empresas 

europeias; considerando que a política 

comercial deve contribuir e ser plenamente 

coerente com a «Agenda para o Trabalho 

Digno» da OIT e a Agenda 2030 da ONU 

para um desenvolvimento sustentável; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Alteração  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que os interesses 

ofensivos das empresas europeias no 

domínio dos contratos públicos não 

podem legitimar a imposição de modelos 

económicos aos nossos parceiros 

comerciais, em consequência da retirada 

do poder público da prestação de serviços 

essenciais às populações; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Alteração  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que, apesar de o 

impacto dos acordos de comércio em 

mulheres e homens ser diferente devido às 

desigualdades de género nos vários 

setores, as consultas públicas relativas ao 

Acordo sobre o Comércio de Serviços 

(TiSA) não incluíram qualquer referência 

ao pedido de conferir mais relevo à 

integração das questões de igualdade 

entre homens e mulheres nas políticas 

comerciais e não existe um consenso 

suficiente sobre a forma de o fazer; que, 

atualmente, a dimensão de género é 

integrada apenas de forma limitada em 

políticas e acordos de comércio; que as 

consequências em função do género 

decorrentes da atual liberalização do 

comércio ainda não foram inteiramente 

estudadas;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Alteração  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-C. Considerando que as adjudicações 

de contratos públicos estão cada vez mais 

sujeitas a revisões na União Europeia, 

começando pela remunicipalização dos 

serviços hídricos, sendo que estas 

tendências demonstram os erros de um 

excesso de liberalização; considerando 

que a reapropriação de serviços ou de 

concessões pelo poder público não deve 

ser limitado pelos acordos comerciais ou 

pelos mecanismos jurídicos conexos; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Alteração  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que o TiSA constitui 

uma oportunidade para a UE consolidar a 

sua posição de maior exportador de 

serviços a nível mundial, representando 

25 % das exportações mundiais de 

serviços e registando um excedente 

comercial no valor de 170 mil milhões de 

euros em 2013; que o valor das 

exportações da UE em matéria de serviços 

duplicou ao longo dos últimos dez anos, 

atingindo um valor de 728 mil milhões de 

euros em 2014; que o setor dos serviços 

emprega quase 70 % da população ativa da 

UE e representa 40 % do valor dos bens 

exportados da Europa; que 90 % dos novos 

postos de trabalho que serão criados na 

UE entre 2013 e 2025 serão 

impulsionados pelo setor dos serviços; que 

este acordo tem potencial para fomentar a 

criação de emprego na UE; 

F. Considerando que a assinatura do 

acordo TiSA pode não ser necessária, 

uma vez que o valor das exportações da 

UE em matéria de serviços duplicou ao 

longo dos últimos dez anos, atingindo um 

valor de 728 mil milhões de euros em 2014 

e que o setor dos serviços emprega quase 

70 % da população ativa da UE e 

representa 40 % do valor dos bens 

exportados da Europa; considerando que o 

nível de liberalização da circulação de 

serviços é já suficiente e que não são 

necessárias mais negociações em matéria 

de liberalização; considerando que a 

modernização das regras no domínio do 

comércio de serviços poderia ser 

conseguida com uma avaliação e revisão 

do GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Alteração  16 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que o comércio de 

serviços é um motor do crescimento e do 

emprego na UE, que pode ser reforçado 

através do TiSA; 

G. Considerando que o comércio de 

serviços poderia ser um motor do 

crescimento inclusivo e do emprego digno 

na UE, que pode ser reforçado através do 

TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Alteração  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que os obstáculos não 

pautais, que representam em média mais de 

50 % do custo dos serviços 

transfronteiriços, afetam de forma 

desproporcionada as pequenas e médias 

empresas (PME), que constituem um terço 

dos prestadores dos serviços exportados 

da UE e que não dispõem frequentemente 

dos recursos humanos e financeiros 

necessários para superar os obstáculos; 

que a eliminação de obstáculos 

desnecessários facilitaria a 

internacionalização das PME, desde que 

esses obstáculos pudessem ser eliminados 

sem prejudicar o cumprimento dos 

objetivos de política pública que lhes estão 

subjacentes; que devem ser mantidas as 

medidas necessárias à concretização de 

objetivos legítimos de política pública; 

I. Considerando que os obstáculos não 

pautais, que representam em média mais de 

50 % do custo dos serviços 

transfronteiriços, afetam de forma 

desproporcionada as pequenas e médias 

empresas, mas que são igualmente um 

instrumento essencial para as proteger da 

concorrência desleal; que a eliminação de 

obstáculos desnecessários facilitaria a 

internacionalização das PME, desde que 

esses obstáculos pudessem ser eliminados 

sem prejudicar o cumprimento dos 

objetivos de política pública que lhes estão 

subjacentes; que devem ser mantidas as 

medidas necessárias à concretização de 

objetivos legítimos de política pública; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Alteração  18 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 I-A. Considerando que reduções ou cortes 

na prestação de serviços públicos causam 

normalmente uma transferência do 

trabalho, dos custos e dos riscos para a 

prestação de cuidados não remunerada e 

para a economia familiar, que estão 

predominantemente nas mãos das 

mulheres, pelo que comprometem a 

igualdade de género; 

Or. en 

 

 


