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27.1.2016 A8-0009/55 

Alteração  55 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as negociações sobre 

o TiSA devem alcançar uma 

regulamentação internacional eficaz, e não 

um enfraquecimento da regulamentação 

nacional; 

A. Considerando que as negociações sobre 

o TiSA implicam uma regulamentação 

internacional e a impossibilidade de 

regulação; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Alteração  56 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 este acordo comercial 

ameaça destruir muitos postos de trabalho 

no setor dos serviços; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Alteração  57 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que qualquer acordo 

comercial deve ser uma plataforma para 

as nossas empresas no estrangeiro e uma 

rede de segurança para os nossos 

cidadãos no seu território; que o TiSA 

deve aumentar o acesso aos mercados 

estrangeiros, promover as melhores 

práticas e moldar a globalização, com 

vista a assegurar que esta reflita os 

valores, os princípios e os interesses da 

UE e ajude as empresas da UE a 

prosperar na era das cadeias de valor 

mundiais; que os direitos dos 

consumidores, tal como as normas sociais 

e ambientais não são entraves ao 

comércio, mas elementos de base não 

negociáveis da Estratégia Europa 2020 

para o crescimento inteligente, sustentável 

e inclusivo; que a política comercial da 

UE deve defender os objetivos da coesão 

económica, social e territorial, tal como 

estabelecido no artigo 174.º do TFUE; 

que a prestação de serviços na UE se 

baseia na garantia, em todas as 

circunstâncias e em todas as cidades e 

regiões, dos princípios de acesso 

universal, qualidade, segurança, 

acessibilidade de preços e igualdade de 

tratamento; que a UE deve promover a 

igualdade dos géneros a nível 

D. Considerando que a regulamentação 

internacional contém disposições que não 

são adequadas às aspirações dos 

consumidores europeus; 
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internacional; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Alteração  58 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que no âmbito da 

globalização, do aumento da componente 

dos serviços («servicification») e da 

digitalização das nossas economias e do 

comércio internacional, é necessária uma 

ação política urgente de molde a reforçar 

as normas internacionais; que a UE tem 

um interesse vital no reforço das regras 

do comércio mundial para reger as 

cadeias de abastecimento mundiais; que o 

sistema multilateral de comércio continua 

a constituir o quadro mais eficaz para 

lograr um comércio aberto e justo à 

escala mundial; 

E. Considerando que no âmbito da 

globalização, do aumento da componente 

dos serviços (servicification) e da 

digitalização das nossas economias e do 

comércio internacional, é necessário pôr 

termo a esta excessiva globalização 

porque os países devem dispor do direito 

de regulamentar;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Alteração  59 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 põe em risco inúmeros postos de 

trabalho e os níveis de salário dos 

trabalhadores do setor dos serviços; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Alteração  60 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que muitos mercados 

importantes, nomeadamente das economias 

emergentes, permanecem fechados às 

empresas europeias; que os obstáculos 

desnecessários ao comércio no setor dos 

serviços, que, se convertidos em 

equivalentes pautais, representam 15 % 

comparativamente ao Canadá, 16 % 

comparativamente ao Japão, 25 % 

comparativamente à Coreia do Sul, 44 % 

comparativamente à Turquia e 68 % 

comparativamente à China, continuam a 

impedir que as empresas europeias tirem 

pleno proveito dos benefícios da sua 

competitividade; que a UE, onde o 

equivalente pautal das restrições aos 

serviços é de apenas 6 %, é 

significativamente mais aberta do que a 

maioria dos seus parceiros; que a UE deve 

servir-se da sua posição enquanto maior 

importador e exportador de serviços para 

garantir condições de concorrência 

equitativas, mediante um acesso recíproco 

ao mercado e a concorrência leal; 

H. Considerando que muitos mercados 

importantes, nomeadamente das economias 

emergentes, permanecem fechados às 

empresas europeias; que os obstáculos 

desnecessários ao comércio no setor dos 

serviços, que, se convertidos em 

equivalentes pautais, representam 15 % 

comparativamente ao Canadá, 16 % 

comparativamente ao Japão, 25 % 

comparativamente à Coreia do Sul, 44 % 

comparativamente à Turquia e 68 % 

comparativamente à China, continuam a 

impedir que as empresas europeias tirem 

pleno proveito dos benefícios da sua 

competitividade; que a UE, onde o 

equivalente pautal das restrições aos 

serviços é de apenas 6 %, é 

significativamente mais aberta do que a 

maioria dos seus parceiros; que a UE deve 

proteger os seus cidadãos e as suas 

empresas, tanto como o fazem os outros 

países do mundo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Alteração  61 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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; 

Suprimido 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Alteração  62 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que a proteção de dados 

não é um encargo económico, mas sim 

uma fonte de crescimento económico; que 

é fundamental restaurar a confiança no 

mundo digital; que os fluxos de dados são 

indispensáveis para o comércio de 

serviços, não devendo, apesar disso, em 

caso algum, comprometer o acervo da UE 

em matéria de proteção de dados e de 

direito ao respeito pela vida privada; 

M. Considerando que a proteção de dados 

não deve ser considerada uma fonte de 

crescimento económico mas sim um 

princípio jurídico; que os fluxos de dados 

em massa no exterior das fronteiras 

nacionais não são indispensáveis para o 

comércio de serviços, não devendo, em 

caso algum, comprometer o acervo da UE 

em matéria de proteção de dados e de 

direito ao respeito pela vida privada; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Alteração  63 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que o TiSA implicará a 

circulação de pessoas singulares entre as 

partes e que, a esse respeito, todos os 

cidadãos europeus devem beneficiar de 

igualdade de tratamento no acesso aos 

territórios das outras partes contratantes 

signatárias do acordo; 

O. Considerando que o TiSA implicará a 

circulação de trabalhadores entre os países 

que são partes no acordo e que, a esse 

respeito, gerará o risco de importação de 

mão-de-obra menos qualificada e/ou mal 

remunerada com fraco domínio das 

línguas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Alteração  64 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recomenda à Comissão, no contexto das 

negociações em curso relativas ao Acordo 

sobre o Comércio de Serviços, que: 

 

O n.º 1 passa a ter a seguinte redação: 

1. Recomenda à Comissão, no contexto das 

negociações em curso relativas ao Acordo 

sobre o Comércio de Serviços, que: 

[...] ponha definitivamente termo às 

negociações do acordo TiSA; 

Or. en 

 

 


