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27.1.2016 A8-0009/28 

Alteração  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, 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 

N.º 1 – alínea b) – subalínea i) 

 

Proposta de resolução Alteração 

i. exclua os serviços públicos e os serviços 

audiovisuais do âmbito de aplicação do 

acordo e adote uma abordagem cautelosa 

em relação aos serviços culturais, sem 

prejuízo dos compromissos assumidos 

pela UE no GATS; procure alcançar 

compromissos ambiciosos entre as partes, 

os setores e os níveis de governação, 

nomeadamente uma maior abertura dos 

mercados estrangeiros no que respeita aos 

contratos públicos, às telecomunicações, 

aos transportes e aos serviços financeiros 

e profissionais; 

i. exclua todos os serviços públicos e os 

serviços culturais do âmbito de aplicação 

do acordo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Alteração  29 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, 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 b) – subalínea iv) 

 

Proposta de resolução Alteração 

iv. rejeite a aplicação das cláusulas de 

suspensão e de ajustamento aos 

compromissos em matéria de acesso ao 

mercado, bem como a setores sensíveis, 

como os serviços públicos e culturais, os 

contratos públicos, o Modo 4, os 

transportes e os serviços financeiros; 

conceda flexibilidade suficiente para 

permitir que os serviços de interesse 

económico geral voltem a estar sob o 

controlo público; preserve o direito da UE 

e dos Estados-Membros de modificar a sua 

lista de compromissos, em conformidade 

com o GATS; 

iv. rejeite a aplicação das cláusulas de 

suspensão e de ajustamento quer aos 

compromissos em matéria de acesso ao 

mercado quer aos compromissos em 

matéria de tratamento nacional; conceda 

flexibilidade suficiente para permitir que os 

serviços de interesse económico geral 

voltem a estar sob o controlo público; 

preserve o direito da UE e dos 

Estados-Membros de modificar a sua lista 

de compromissos, em conformidade com o 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Alteração  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 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 b) – subalínea vi) 

 

Proposta de resolução Alteração 

vi. adote uma abordagem ambiciosa no 

Modo 3, procurando eliminar os 

obstáculos à presença e ao 

estabelecimento comercial de países 

terceiros, como, por exemplo, os limites à 

participação de capitais estrangeiros e os 

requisitos aplicáveis às empresas comuns, 

cuja importância é crucial para aumentar 

o crescimento dos serviços prestados 

através dos Modos 1 e 4, mantendo, 

simultaneamente, o atual nível de 

reservas à escala da UE; 

vi. adote uma abordagem cautelosa no 

Modo 3, uma vez que setores como a 

educação, a prestação de cuidados e 

outros serviços primordiais devem 

constituir sempre uma competência 

pública; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Alteração  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

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 b) – subalínea xii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  xii-A. apoie a inclusão de disposições que 

limitem a concorrência no que respeita à 

adjudicação dos contratos públicos ou que 

introduzam uma discriminação na 

adjudicação quando se pretende favorecer 

a atividade local, por exemplo, através de 

quotas de utilização de capacidades de 

produção, de mão de obra ou de utilização 

de serviços e matérias locais, tal como 

acontece com várias partes na 

negociação; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Alteração  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 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 b) – subalínea xii-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  xii-B. assegure que o acordo não limite o 

espaço político disponível para dar 

resposta a experiências de liberalização 

negativas e para satisfazer exigências 

democráticas de reformulação da 

regulamentação (incluindo a 

remunicipalização); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Alteração  33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, 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 

N.º 1 – alínea c) – subalínea i) 

 

Proposta de resolução Alteração 

i. garanta fluxos transfronteiras de dados 

em conformidade com o direito universal à 

privacidade; 

i. garanta fluxos transfronteiras de dados, 

contanto que estejam em conformidade 

com o direito universal à privacidade;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Alteração  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, 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 c) – subalínea vii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

vii. reconheça que a inovação digital é um 

motor do crescimento económico e da 

produtividade na economia na sua 

globalidade; reconheça que o fluxo de 

dados é um motor crucial da economia 

dos serviços, um elemento essencial da 

cadeia de valor mundial das empresas 

transformadoras tradicionais e um 

elemento vital para o desenvolvimento do 

mercado único digital; procure, por 

conseguinte, proibir de forma geral os 

requisitos de localização forçada de dados 

e garantir que o TiSA contenha normas 

adequadas às exigências futuras e impeça 

a fragmentação do mundo digital; 

considere que os requisitos de localização 

forçada de dados, ou seja, que obrigam os 

prestadores de serviços a utilizarem 

infraestruturas locais ou a estabelecerem 

a sua presença localmente como condição 

para a prestação de serviços, dissuadem o 

investimento direto estrangeiro de uma 

parte e para uma parte; envide, por 

conseguinte, todos os esforços para 

combater tais práticas, tanto quanto 

possível, dentro e fora da Europa, 

acomodando, ao mesmo tempo, as 

isenções necessárias com base em 

objetivos públicos legítimos, 

designadamente a proteção dos 

vii. reconheça que a inovação digital é um 

motor do crescimento económico e da 

produtividade na economia na sua 

globalidade; considere que os requisitos de 

localização forçada de dados podem, em 

certas circunstâncias, ser necessários, 

com base em objetivos públicos legítimos, 

designadamente a proteção dos 

consumidores e a proteção dos direitos 

fundamentais; 
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consumidores e a proteção dos direitos 

fundamentais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Alteração  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 c) – subalínea viii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  viii-A. se oponha ao conceito dos produtos 

e serviços digitais na liberalização do 

comércio e, ao invés, reitere que a 

«dimensão digital» dos produtos e 

serviços deve ser negociada no contexto 

das respetivas classificações originais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Alteração  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 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 

N.º 1 – alínea d) – subalínea i) 

 

Proposta de resolução Alteração 

i. garanta que nada impedirá a UE e os seus 

Estados-Membros de manterem, 

melhorarem e aplicarem a regulamentação 

laboral e social, os acordos coletivos e a 

legislação relativa à entrada de pessoas 

singulares ou à sua estada temporária no 

território da UE ou de um Estado-Membro, 

nomeadamente as medidas necessárias para 

assegurar que a transposição das fronteiras 

por parte das pessoas singulares se 

processe de forma ordenada, tais como a 

admissão ou as condições de admissão para 

efeitos de entrada; assegure que, em 

conformidade com a Diretiva 96/71/CE 

relativa ao destacamento de trabalhadores, 

sejam aplicáveis as condições mínimas de 

trabalho do país de acolhimento a qualquer 

prestador de serviços que opere na UE, 

atualmente e no futuro; garanta que todos 

os trabalhadores que vêm para a Europa 

beneficiem, independentemente do seu país 

de origem, dos mesmos direitos laborais 

que os nacionais do país de acolhimento e 

que o princípio da igualdade de 

remuneração por trabalho igual seja 

respeitado; assegure que as oito 

convenções fundamentais da Organização 

Mundial do Trabalho (OIT) sejam 

i. garanta que nada impedirá a UE e os seus 

Estados-Membros de manterem, 

reforçarem e aplicarem a regulamentação 

laboral e social, os contratos coletivos de 

trabalho e a legislação sobre a entrada de 

pessoas singulares ou a sua estada 

temporária no território da UE ou de um 

Estado-Membro, nomeadamente as 

medidas necessárias para assegurar que a 

transposição das fronteiras por parte das 

pessoas singulares se processe de forma 

ordenada, tais como a admissão ou as 

condições de admissão para efeitos de 

entrada; assegure que, em conformidade 

com a Diretiva 96/71/CE relativa ao 

destacamento de trabalhadores, sejam 

aplicáveis as condições mínimas de 

trabalho do país de acolhimento a qualquer 

prestador de serviços que opere na UE, 

atualmente e no futuro; garanta que todos 

os trabalhadores que vêm para a Europa 

beneficiem, independentemente do seu país 

de origem, dos mesmos direitos laborais 

que os nacionais do país de acolhimento e 

que o princípio da igualdade de 

remuneração por trabalho igual seja 

respeitado; assegure que as oito 

convenções fundamentais da Organização 
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respeitadas pelas partes no TiSA; exorte 

todas as partes a ratificarem e aplicarem as 

principais normas da OIT e a promoverem 

outras convenções da OIT e resoluções da 

ONU pertinentes; garanta que a legislação 

laboral da UE e dos Estados-Membros, 

bem como os contratos coletivos de 

trabalho, sejam respeitados em território da 

UE; reforce o mecanismo de controlo e 

aplicação da UE para dissuadir a prática de 

infrações; exorte os Estados-Membros a 

aumentarem os recursos ao dispor das 

entidades responsáveis pela inspeção do 

trabalho; reúna e apresente, a título 

urgente, informações pormenorizadas 

sobre o número e o tipo de prestadores de 

serviços que operam atualmente na UE 

através do Modo 4, incluindo a duração da 

sua estada; assegure uma maior eficácia do 

acesso transfronteiriço a dados dentro da 

UE no futuro; inclua uma cláusula de 

segurança que impeça as empresas de 

contornar ou pôr em causa o direito à ação 

coletiva, através do recurso a trabalhadores 

de países terceiros durante as negociações 

sobre acordos coletivos e conflitos 

laborais, e permita que os participantes no 

TiSA apliquem quaisquer garantias que 

julguem ser necessárias, caso os salários 

nacionais estejam sujeitos a pressão, o 

direito dos trabalhadores nacionais esteja 

em risco ou outras normas adotadas sejam 

infringidas, em conformidade com as 

limitações definidas no artigo X do GATS; 

incentive o conjunto das partes interessadas 

a respeitar os princípios orientadores da 

OCDE para as empresas multinacionais; 

Mundial do Trabalho (OIT) sejam 

ratificadas e efetivamente aplicadas pelas 

partes no TiSA; exorte todas as partes a 

ratificarem e aplicarem as principais 

normas da OIT e a promoverem outras 

convenções da OIT e resoluções da ONU 

pertinentes; garanta que a legislação 

laboral da UE e dos Estados-Membros, 

bem como os contratos coletivos de 

trabalho, sejam respeitados em território da 

UE; reforce o mecanismo de controlo e 

aplicação da UE para dissuadir a prática de 

infrações; exorte os Estados-Membros a 

aumentarem os recursos ao dispor das 

entidades responsáveis pela inspeção do 

trabalho; reúna e apresente, a título 

urgente, informações pormenorizadas 

sobre o número e o tipo de prestadores de 

serviços que operam atualmente na UE 

através do Modo 4, incluindo a duração da 

sua estada; assegure uma maior eficácia do 

acesso transfronteiriço a dados dentro da 

UE no futuro; inclua uma cláusula de 

segurança que impeça as empresas de 

contornar ou pôr em causa o direito à ação 

coletiva, através do recurso a trabalhadores 

de países terceiros durante as negociações 

sobre acordos coletivos e conflitos 

laborais, e permita que os participantes no 

TiSA apliquem quaisquer garantias que 

julguem ser necessárias, caso os salários 

nacionais estejam sujeitos a pressão, o 

direito dos trabalhadores nacionais esteja 

em risco ou outras normas adotadas sejam 

infringidas, em conformidade com as 

limitações definidas no artigo X do GATS; 

incentive o conjunto das partes interessadas 

a respeitar os princípios orientadores da 

OCDE para as empresas multinacionais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Alteração  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

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 d) – subalínea iii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

iii. reconheça que o anexo sobre o Modo 4 

constitui um interesse ofensivo para a 

Europa, dado que os profissionais da UE 

possuem uma boa formação e mobilidade e 

que as empresas da UE exigem cada vez 

mais competências específicas aos 

profissionais estrangeiros na Europa e ao 

seu pessoal fora da Europa, a fim de apoiar 

a criação de novas atividades empresariais; 

assegure que esta mobilidade seja 

vantajosa não só para as empresas 

europeias mas também para os 

trabalhadores europeus; 

iii. reconheça que o anexo sobre o Modo 4 

constitui um interesse ofensivo para a 

Europa, dado que os profissionais da UE 

possuem uma boa formação e mobilidade e 

que as empresas da UE exigem cada vez 

mais competências específicas aos 

profissionais estrangeiros na Europa e ao 

seu pessoal fora da Europa, a fim de apoiar 

a criação de novas atividades empresariais; 

assegure que esta mobilidade seja 

vantajosa não só para as empresas 

europeias mas também para os 

trabalhadores europeus; reconheça que os 

países em desenvolvimento poderão ter de 

ser capazes de salvaguardarem os seus 

profissionais qualificados e com uma boa 

formação; requeira, por conseguinte, que 

não seja introduzida uma proibição 

generalizada da realização de testes de 

necessidade económica; 

Or. en 

 

 


