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27.1.2016 A8-0009/19 

Alteração  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que a falta de 

transparência sobre as negociações em 

curso, a ausência de avaliações de 

impacto imparciais, a disparidade 

flagrante em termos de consulta e 

participação, por um lado, dos 

representantes de interesses e, por outro 

lado, da sociedade civil; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Alteração  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 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 

N.ºs 1 e 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recomenda à Comissão, no contexto 

das negociações em curso relativas ao 

Acordo sobre o Comércio de Serviços, 

que: 

 

Os n.ºs 1 e 2 passam a ter a seguinte 

redação: 

 

(…)  1. Solicita à Comissão que cesse as 

negociações para um acordo TiSA, visto 

que um tal acordo colocará em risco as 

normas de serviços da UE, o emprego 

(incluindo o emprego de qualidade), os 

serviços públicos para os cidadãos da UE 

e o direito de produção legislativa dos 

Estados-Membros; 

vi. convide representantes das autoridades 

locais e regionais, representados ao nível 

da UE pelo Comité das Regiões, para os 

diálogos organizados pela Comissão no 

início e fim de cada ronda de 

negociações; 

 

2. Solicita à Comissão Europeia que 

tenha plenamente em conta a presente 

resolução e lhe dê resposta no prazo de 

seis meses a contar da data da sua 

adoção; 
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Alteração  21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea ii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

ii. reitere o seu apoio a uma negociação 

ambiciosa, abrangente e equilibrada, que 

deverá libertar o potencial inexplorado de 

um mercado de serviços mais integrado a 

nível mundial, prevenindo 

simultaneamente o dumping social, 

ambiental e económico e garantindo a 

conformidade com o acervo da UE; molde 

e regule a globalização e reforce as normas 

internacionais, assegurando no plano 

jurídico o direito de legislar e prosseguir 

objetivos legítimos de política pública, tais 

como a saúde pública, a segurança e o 

ambiente; garanta um maior acesso ao 

mercado para os prestadores europeus de 

serviços, nomeadamente as PME, em 

importantes setores de interesse, 

respeitando simultaneamente as exclusões 

específicas dos setores sensíveis, incluindo 

todos os serviços públicos; assegure que 

estas negociações contribuam de forma 

justa e significativa para a criação de 

emprego e para o crescimento inclusivo e 

defina normas ambiciosas aplicáveis ao 

comércio de serviços para o século XXI; 

respeite os modelos políticos, sociais e 

culturais da UE e dos Estados-Membros, 

bem como os princípios fundamentais 

consagrados nos tratados da UE, incluindo 

ii. vise uma negociação equilibrada, que 

deverá prevenir o dumping social, 

ambiental e económico e que garanta a 

total conformidade com o acervo da UE; 

molde e regule a globalização e reforce as 

normas internacionais, assegurando no 

plano jurídico o direito de legislar e 

prosseguir objetivos legítimos de política 

pública, tais como a saúde pública, a 

segurança e o ambiente; organize 

exclusões específicas dos setores sensíveis, 

incluindo de todos os serviços públicos; 

assegure que estas negociações contribuam 

de forma justa e significativa para a criação 

de emprego e para o crescimento inclusivo 

e defina normas ambiciosas aplicáveis ao 

comércio de serviços para o século XXI; 

respeite os modelos políticos, sociais e 

culturais da UE e dos Estados-Membros, 

bem como os princípios fundamentais 

consagrados nos tratados da UE, incluindo 

os princípios estabelecidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE, como a 

igualdade dos géneros; promova e proteja 

os direitos humanos, a democracia e o 

Estado de direito no mundo; 
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os princípios estabelecidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE, como a 

igualdade dos géneros; promova e proteja 

os direitos humanos, a democracia e o 

Estado de direito no mundo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Alteração  22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

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

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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea iii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

iii. vise a multilateralização e rejeite 

quaisquer disposições ou anexos que a 

impeçam, sejam incompatíveis com o 

GATS e impeçam a futura integração no 

sistema da OMC; aceite novas partes, 

desde que estas aceitem as regras já 

acordadas e o nível dos objetivos; incentive 

uma participação mais ampla nas 

negociações; note que os maiores 

obstáculos e o maior potencial de 

crescimento em matéria de comércio de 

serviços se encontram nos países do 

BRICS e do MINT; reconheça a 

importância destes países para a UE como 

destinos das suas exportações com uma 

classe média crescente, como fontes de 

produtos intermédios e plataformas 

principais das cadeias de valor mundiais; 

abra o caminho para a participação de 

economias emergentes e dinâmicas 

empenhadas e reitere o seu apoio ao pedido 

da China no sentido de integrar as 

negociações; assegure o compromisso de 

todos os participantes no TiSA 

relativamente à multilateralização do 

resultado das negociações; assegure que é 

dedicada especial atenção aos países em 

desenvolvimento e inclua no TiSA as 

iii. vise a multilateralização e rejeite 

quaisquer disposições ou anexos que a 

impeçam, que sejam incompatíveis com o 

GATS e impeçam a futura integração no 

sistema da OMC, nomeadamente 

garantindo a utilização exclusiva de uma 

abordagem de lista positiva para todos os 

modos de serviços, de acesso ao mercado 

e de tratamento nacional; aceite novas 

partes, desde que estas aceitem as regras já 

acordadas e o nível dos objetivos; incentive 

uma participação mais ampla nas 

negociações; note que os maiores 

obstáculos e o maior potencial de 

crescimento em matéria de comércio de 

serviços se encontram nos países do 

BRICS e do MINT; reconheça a 

importância destes países para a UE como 

destinos das suas exportações com uma 

classe média crescente, como fontes de 

produtos intermédios e plataformas 

principais das cadeias de valor mundiais;  

abra o caminho para a participação de 

economias emergentes e dinâmicas 

empenhadas e reitere o seu apoio ao pedido 

da China no sentido de integrar as 

negociações; assegure o compromisso de 

todos os participantes no TiSA 
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disposições contidas no artigo IV do 

GATS; 

relativamente à multilateralização do 

resultado das negociações; assegure que é 

dedicada especial atenção aos países em 

desenvolvimento e inclua no TiSA as 

disposições contidas no artigo IV do 

GATS; 

Or. en 



 

AM\1084753PT.doc  PE576.507v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.1.2016 A8-0009/23 

Alteração  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea vi-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  vi-A. reflita sobre o recente abandono 

pelo Uruguai das negociações do TiSA e 

retire as ilações que se impõem, prestando 

maior atenção às necessidades dos países 

em desenvolvimento que assinam o TiSA. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Alteração  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

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

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea vii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  vii-A. inclua no TiSA um capítulo de 

sustentabilidade, que defina as normas de 

proteção social e ambiental, 

nomeadamente as normas laborais 

fundamentais da OIT e outras normas da 

OIT que continuem a ser desenvolvidas; 

inclua uma cláusula que proíba a redução 

dos direitos dos trabalhadores e das 

normas ambientais quando os serviços 

forem liberalizados; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Alteração  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea viii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  viii-A. inclua uma cláusula de revisão, 

que estabeleça um mecanismo que 

proporcione a uma parte a oportunidade 

de abandonar o acordo ou de suspender 

ou reverter compromissos relativos à 

liberalização de um serviço, 

nomeadamente no caso de violação de 

normas laborais e sociais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Alteração  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea viii-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  viii-B. insista que o acordo deve incluir a 

opção de revisão judicial no que se refere 

ao impacto e ao respeito pelos direitos 

humanos no contexto do comércio de 

serviços; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Alteração  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 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 

N.º 1 – alínea a) – subalínea ix-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  ix-A. adote uma metodologia económica 

menos tendenciosa nas avaliações de 

impacto utilizadas pela Comissão; 

Or. en 

 

 


