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27.1.2016 A8-0009/38 

Alteração  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, 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 vii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  vii-A. assegure que os cidadãos não sejam 

obrigados pelas autoridades ou pelas 

companhias de seguros de saúde a 

receberem tratamento médico no 

estrangeiro, a menos que esse tratamento 

não esteja disponível no país de origem; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Alteração  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, 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 

N.º 1 – alínea e) – subalínea i) 

 

Proposta de resolução Alteração 

i. alcance um acordo que contenha um 

anexo ambicioso e equilibrado, que 

abranja a prestação de serviços 

financeiros de todos os tipos, 

nomeadamente bancários e de seguros, vá 

além do anexo do GATS sobre serviços 

financeiros e fomente o crescimento 

sustentável a longo prazo, em 

consonância com os objetivos da 

Estratégia Europa 2020; vise reforçar a 

estabilidade do sistema financeiro e das 

instituições financeiras únicas, assegurar a 

plena coerência com o ambiente 

regulamentar pós-crise e garantir uma 

concorrência leal entre prestadores de 

serviços financeiros; alcance um acordo 

que proporcione valor e proteção aos 

consumidores europeus sob a forma de 

uma convergência ascendente a nível da 

regulamentação financeira e de uma 

escolha mais ampla em termos de serviços 

financeiros; assegure que os consumidores 

gozem de uma proteção adequada, 

designadamente proteção de dados e direito 

ao respeito pela vida privada, bem como do 

fornecimento de informações inteligíveis e 

corretas, indispensáveis para reduzir a 

assimetria da informação; 

i. não assuma novos compromissos para 

liberalizar os serviços financeiros, já que 

a falta de regulação nos serviços 

financeiros esteve entre as principais 

causas da crise financeira de 2008; 

rejeite quaisquer disposições no TiSA que 

permitam contornar as normas e as 

legislações bancárias e financeiras 

prudenciais; vise reforçar a estabilidade 

do sistema financeiro e das instituições 

financeiras únicas, assegurar a plena 

coerência com o ambiente regulamentar 

pós-crise e garantir uma concorrência leal 

entre prestadores de serviços financeiros; 

alcance um acordo que proporcione valor 

e proteção aos consumidores europeus sob 

a forma de uma convergência ascendente a 

nível da regulamentação financeira e de 

uma escolha mais ampla em termos de 

serviços financeiros; assegure que os 

consumidores gozem de uma proteção 

adequada, designadamente proteção de 

dados e direito ao respeito pela vida 

privada, bem como do fornecimento de 

informações inteligíveis e corretas, 

indispensáveis para reduzir a assimetria da 

informação;  
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Alteração  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 

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

 

Proposta de resolução Alteração 

  vii-A. garanta o respeito dos princípios da 

CNUCED nas operações de concessão e 

de contração de empréstimos soberanas e 

responsáveis; assegure a responsabilidade 

recíproca de mutuantes e mutuários em 

todos os serviços financeiros; tenha em 

conta nas negociações a necessidade de 

garantir a sustentabilidade da dívida; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Alteração  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 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 f) – subalínea ii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

ii. procure um melhor acesso aos 

mercados estrangeiros e uma redução das 

práticas regulamentares 

anticoncorrenciais, sobretudo as que são 

nocivas para o ambiente e diminuem a 

eficácia dos serviços de transporte, e das 

restrições impostas por países terceiros no 

que respeita à propriedade estrangeira, 
assegurando, ao mesmo tempo, às 

autoridades públicas o direito de 

regulamentar o setor dos transportes e 

garantir o transporte público; aborde, 

nomeadamente nos anexos sobre 

transportes marítimos e aéreos, as 

restrições no setor da cabotagem e evite 

que as transportadoras regressem vazias 

do seu país de acolhimento; 

ii. assegure a superioridade das 

disposições nacionais (por exemplo: a Lei 

Jones norte-americana em matéria de 

cabotagem) em relação aos acordos de 

comércio livre, procurando 

simultaneamente alterar as disposições 

que são nocivas para o ambiente e 

diminuem a eficácia dos serviços de 

transporte e assegurando, ao mesmo tempo, 

às autoridades públicas o direito de 

regulamentar o setor dos transportes e 

garantir o transporte público;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Alteração  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 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 f) – subalínea vi) 

 

Proposta de resolução Alteração 

vi. encontre o equilíbrio certo entre a 

liberalização do setor postal competitivo, 

que é fundamental para o ulterior 

desenvolvimento dos serviços e da 

economia digital, e a proteção dos 

serviços postais universais, que 

desempenham um papel fulcral na 

promoção da coesão social, económica e 

territorial; impeça, consequentemente, 

subvenções cruzadas anticoncorrenciais e 

aumente o acesso aos mercados dos países 

terceiros, assegurando, ao mesmo tempo, 

o cumprimento das obrigações relativas ao 

serviço universal, tal como definido por 

cada parte; 

vi. realce a importância dos serviços 

postais universais, que desempenham um 

papel fulcral na promoção da coesão social, 

económica e territorial; assegure o 

cumprimento das obrigações relativas ao 

serviço universal, tal como definido por 

cada parte; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Alteração  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, 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 f) – subalínea vii) 

 

Proposta de resolução Alteração 

vii. recorde o importante papel 

desempenhado pelo transporte marítimo na 

economia mundial, quer como uma 

indústria por si só, quer como facilitador 

do comércio internacional; promova um 

texto claro que contenha sérios 

compromissos no que respeita a garantir o 

acesso aos portos e o acesso ao mercado, 

bem como o tratamento nacional dos 

serviços de transporte marítimo 

internacional; 

vii. recorde o importante papel 

desempenhado pelo transporte marítimo na 

economia mundial, quer como uma 

indústria por si só, quer como facilitador 

do comércio internacional; promova um 

texto claro que contenha sérios 

compromissos no que respeita a garantir o 

acesso aos portos e o acesso ao mercado, 

bem como o tratamento nacional dos 

serviços de transporte marítimo 

internacional; exclua do acordo todas as 

tarefas de soberania (por exemplo: 

pilotagem marítima); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Alteração  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 g) – subalínea i-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  i-A. garanta que o princípio do Estado de 

acolhimento é mantido em caso de 

divergência das normas, incluindo, em 

particular, os serviços do Modo 4 

(circulação temporária de prestadores de 

serviços ou de trabalhadores enviados 

pelo prestador), para assegurar que as 

regras relativas às qualificações e ao 

trabalho e a legislação relativa à 

negociação coletiva continuam a ser 

aplicadas no país de acolhimento – a 

circulação temporária de prestadores de 

serviços ou de trabalhadores enviados 

pelo prestador não pode, em caso algum, 

ser utilizada para impedir greves ou 

contornar a legislação relativa à 

negociação coletiva em vigor (através da 

contratação de trabalhadores 

temporários); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Alteração  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

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

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 g) – subalínea iii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  iii-A. garanta a salvaguarda do princípio 

do serviço universal, de molde que, por 

exemplo, quem viva em regiões remotas, 

zonas fronteiriças ou zonas de montanha, 

ou em ilhas, usufrua da mesma qualidade 

de serviços e não pague mais do que quem 

vive em zonas urbanas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Alteração  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

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

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

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 g) – subalínea vi-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  vi-A. recorde o primado da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União em 

relação ao TISA e a qualquer outro 

tratado internacional negociado pela UE, 

e solicita ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia que garanta efetivamente essa 

supremacia jurídica;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Alteração  47 

Stelios Kouloglou, 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 g) – subalínea x 

 

Proposta de resolução Alteração 

x. mantenha a prática da UE de realização 

de consultas públicas previamente à 

apresentação de propostas legislativas; 

assegure que os resultados destas consultas 

serão observados ao pormenor durante as 

negociações; 

x. mantenha a prática da UE de realização 

de consultas públicas previamente à 

adoção de propostas legislativas; assegure 

que os resultados destas consultas serão 

observados ao pormenor durante as 

negociações, sem conceder acesso 

privilegiado ao comércio e a outros 

interesses comerciais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Alteração  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, 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 h) – subalínea iii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  iii-A. assegure que os litígios relativos ao 

cumprimento deste acordo possam ser 

resolvidos por tribunais da comarca a que 

pertence o demandado, na língua do país 

deste último e regidos pela legislação 

vigente no país do demandado; garanta 

que o direito de recurso é salvaguardado; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Alteração  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 h) – subalínea iv)  

 

Proposta de resolução Alteração 

iv. assegure a proteção dos pequenos e 

médios prestadores de serviços da UE 

contra práticas comerciais desleais dos 

prestadores de serviços a partir do exterior 

da UE; 

iv. assegure a proteção dos pequenos e 

médios prestadores de serviços da UE 

contra as práticas comerciais desleais dos 

prestadores de serviços a partir do exterior 

da UE, acrescentando um artigo que 

garanta a existência de autoridades de 

supervisão e de concorrência estritas, o 

qual deve conter, pelo menos, o artigo IX 

do GATS sobre «práticas comerciais»;  

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

27.1.2016 A8-0009/50 

Alteração  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, 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 h) – subalínea iv-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  iv-A. se oponha a que as disposições 

locais e regionais em matéria de 

utilização dos solos e desenvolvimento 

regional ou de urbanismo sejam 

classificadas como obstáculos não pautais 

ao comércio; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Alteração  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

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 h) – subalínea vi) 

 

Proposta de resolução Alteração 

vi. garanta que os futuros compromissos 

em matéria de contratos públicos não se 

sobreporão à legislação local ou nacional 

de qualquer uma das partes; 

vi. garanta que os futuros compromissos 

em matéria de contratos públicos não se 

sobreporão à legislação local ou nacional 

de qualquer uma das partes; assegure que 

as regras recentemente adotadas pela 

União Europeia em matéria de contratos 

públicos sejam protegidas e apoiadas no 

âmbito das negociações, nomeadamente 

no que respeita ao acesso das PME aos 

contratos públicos, aos critérios de 

elegibilidade baseados na melhor relação 

«qualidade-preço», em vez do menor 

preço, aos mercados reservados às 

empresas de economia social, à 

possibilidade de as entidades adjudicantes 

promoverem a cooperação 

intercomunitária e manterem os limiares 

para exclusão dos concursos nas normas 

da UE e internacionais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Alteração  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 i) – subalínea vi-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  vi-A. abandone as negociações do TiSA se 

as recomendações supra não forem 

respeitadas;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Alteração  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

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 i) – subalínea v) 

 

Proposta de resolução Alteração 

v. incite os Estados-Membros a 

envolverem e a consultarem os seus 

parlamentos nacionais, bem como as 

autoridades locais e regionais, e a 

manterem-nos devidamente informados 

sobre as negociações em curso; 

v. incite os Estados-Membros a 

envolverem os seus parlamentos 

nacionais e a manterem-nos 

devidamente informados sobre as 

negociações em curso; reconheça 

que o TiSA constitui um acordo 

misto que requer uma ratificação 

por todos os parlamentos 

nacionais dos Estados -Membros;  

  

Or. en 

 

 


