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10.5.2017 A8-0123/3 

Alteração  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 9-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o 380.º relatório do 

Comité da Liberdade de Associação da 

OIT, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Alteração  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a sua resolução, de 

25 de novembro de 2010, sobre os direitos 

humanos e as normas sociais e ambientais 

nos acordos comerciais internacionais10, 

 

 

________________ 

10 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 

 

 

– Tendo em conta a sua resolução, de 

25 de novembro de 2010, sobre os direitos 

humanos e as normas sociais e ambientais 

nos acordos comerciais internacionais10, e 

a sua resolução, de 5 de julho de 2016, 

sobre a aplicação das recomendações do 

Parlamento Europeu de 2010 em matéria 

de normas sociais e ambientais, direitos 

humanos e responsabilidade social das 

empresas11, 

 

_________________ 

10 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 

11 Textos aprovados, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Alteração  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que este Acordo é o 

primeiro de uma nova geração de acordos 

de comércio livre celebrados entre a UE e 

um parceiro asiático que, para além da 

supressão dos direitos aduaneiros, contém 

também regras para eliminar as barreiras 

não pautais, criando assim novas 

oportunidades de acesso ao mercado para 

os serviços e investimentos, bem como nos 

domínios da propriedade intelectual, 

contratos públicos e política da 

concorrência e portanto servirá de 

exemplo a futuros acordos de comércio 

livre; 

D. Considerando que este Acordo é o 

primeiro de uma nova geração de acordos 

de comércio livre celebrados entre a UE e 

um parceiro asiático que, para além da 

supressão dos direitos aduaneiros, contém 

também regras para eliminar as barreiras 

não pautais, criando assim novas 

oportunidades de acesso ao mercado para 

as grandes empresas e os investidores, 

bem como nos domínios da propriedade 

intelectual, contratos públicos e política da 

concorrência; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Alteração  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o défice comercial da UE, que 

ascendeu a 7,6 mil milhões de euros no 

período de 12 meses anterior à vigência do 

Acordo, deu lugar a um excedente 

comercial de 2,5 mil milhões de euros no 

quinto ano de vigência do Acordo;  

– o défice comercial da UE, que 

ascendeu a 7,6 mil milhões de euros no 

período de 12 meses anterior à vigência do 

Acordo, deu lugar a um excedente 

comercial de 2,5 mil milhões de euros no 

quinto ano de vigência do Acordo, 

demonstrando assim que este Acordo é 

prejudicial para o desenvolvimento 

económico do parceiro coreano; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Alteração  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E – travessão 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

– o Comité de Comércio e 

Desenvolvimento Sustentável – que é um 

organismo especializado, com especial 

incidência na aplicação do capítulo sobre 

comércio e desenvolvimento sustentável do 

Acordo UE-Coreia – está em 

funcionamento; 

– o Comité de Comércio e 

Desenvolvimento Sustentável – que é um 

organismo especializado, com especial 

incidência na aplicação do capítulo sobre 

comércio e desenvolvimento sustentável do 

Acordo UE-Coreia – está formalmente em 

funcionamento mas ainda não conseguiu 

quaisquer melhorias relativamente à 

situação grave dos sindicalistas na 

Coreia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Alteração  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Critica fortemente o facto de, em 

2016, o governo da Coreia ter endurecido 

as suas ações contra o movimento 

sindicalista, com o presidente da 

Confederação de Sindicatos da Coreia 

(KCTU), Han Sang-Gyun, a ser 

condenado a cinco anos de prisão pela 

sua participação em greves e 

manifestações em 2015, em oposição à 

política governamental visando revogar os 

acordos de negociação coletiva e 

enfraquecer significativamente a 

legislação laboral; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Alteração  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Manifesta-se bastante preocupado 

com a mais recente repressão violenta dos 

sindicatos na República da Coreia e 

receia que isto possa constituir uma 

violação do artigo 13.7, n.º 2 do Acordo; 

insta a Comissão a iniciar consultas com 

as autoridades coreanas sobre as 

violações dos direitos humanos, 

nomeadamente da liberdade de 

associação e do reconhecimento efetivo do 

direito à negociação coletiva; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Alteração  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Congratula-se com o facto de o 

Acordo ter conduzido a um aumento 

significativo das trocas comerciais entre a 

UE e a Coreia; incentiva a Comissão e os 

Estados-Membros a continuarem a 

examinar as consequências e efeitos diretos 

do Acordo para o bem-estar dos 

consumidores, os empresários e a 

economia europeia e a informarem mais 

eficazmente o público acerca destes 

efeitos; 

2. Observa que houve um aumento 

significativo das trocas comerciais entre a 

UE e a Coreia nos últimos cinco anos, em 

parte devido ao Acordo e em parte à 

desvalorização do euro; incentiva a 

Comissão e os Estados-Membros a 

continuarem a examinar as consequências e 

efeitos diretos do Acordo para o bem-estar 

dos consumidores, a criação de emprego e 

empregos de qualidade, os direitos 

humanos e laborais, o ambiente, os 

empresários e a economia europeia e a 

informarem mais eficazmente o público 

acerca destes efeitos; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Alteração  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que o Acordo de comércio 

livre entre a UE e a Coreia, tal como 

outros acordos de livre comércio, serviços 

e investimentos, tem um impacto positivo 

no desenvolvimento socioeconómico das 

partes no Acordo, na integração 

económica, no desenvolvimento 

sustentável e na aproximação entre 

Estados e respetivos cidadãos; 

Suprimido 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Alteração  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Regista os esforços do Fórum da 

sociedade civil e de grupos consultivos 

internos estabelecidos em conformidade 

com as disposições previstas no capítulo 

relativo ao comércio e ao desenvolvimento 

sustentável, que é parte integrante do 

pacote global de um Acordo de Comércio 

Livre; recorda que ambas as Partes se 

comprometeram – nos termos do artigo 

13.14 do Acordo – a respeitar, promover e 

honrar os princípios decorrentes das 

obrigações da sua adesão à OIT e da 

Declaração da OIT relativa aos princípios e 

direitos fundamentais no trabalho, 

nomeadamente a liberdade de associação e 

o direito de negociação coletiva; não 

obstante, salienta que os progressos 

realizados na consecução dos objetivos 

consagrados no capítulo sobre o comércio 

e o desenvolvimento sustentável não são 

satisfatórios e que ainda existem casos de 

violação da liberdade de associação, 

incluindo exemplos preocupantes de prisão 

de dirigentes sindicais e interferência nas 

negociações, que devem assentar na 

autonomia dos parceiros de negociação; 

neste contexto, insta a Comissão a iniciar 

consultas formais ao governo da Coreia em 

5. Regista os esforços do Fórum da 

sociedade civil e de grupos consultivos 

internos estabelecidos em conformidade 

com as disposições previstas no capítulo 

relativo ao comércio e ao desenvolvimento 

sustentável, que é parte integrante do 

pacote global de um Acordo de Comércio 

Livre; recorda que ambas as Partes se 

comprometeram – nos termos do artigo 

13.14 do Acordo – a respeitar, promover e 

honrar os princípios decorrentes das 

obrigações da sua adesão à OIT e da 

Declaração da OIT relativa aos princípios e 

direitos fundamentais no trabalho, 

nomeadamente a liberdade de associação e 

o direito de negociação coletiva; não 

obstante, salienta que os progressos 

realizados na consecução dos objetivos 

consagrados no capítulo sobre o comércio 

e o desenvolvimento sustentável não são 

satisfatórios e que ainda existem casos de 

violação da liberdade de associação, 

incluindo exemplos preocupantes de prisão 

de dirigentes sindicais e interferência nas 

negociações, que devem assentar na 

autonomia dos parceiros de negociação; 

neste contexto, insta a Comissão a iniciar 

consultas formais ao governo da Coreia em 
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conformidade com o disposto no artigo 

13.14 do Acordo e, se tais consultas 

falharem, exorta o painel de peritos 

referido no mesmo artigo a tomar medidas 

e a prosseguir o diálogo sobre a 

incapacidade do governo coreano para 

cumprir determinados compromissos seus 

e, em particular, a desenvolver esforços 

contínuos e duradouros, em conformidade 

com as obrigações consagradas no Acordo, 

no sentido de assegurar a ratificação pela 

Coreia das convenções fundamentais da 

OIT que o país ainda não tenha ratificado; 

conformidade com o disposto no artigo 

13.14 do Acordo e, se tais consultas 

falharem, exorta o painel de peritos 

referido no mesmo artigo a tomar medidas 

e a prosseguir o diálogo sobre a 

incapacidade do governo coreano para 

cumprir determinados compromissos seus 

e, em particular, a desenvolver esforços 

contínuos e duradouros, em conformidade 

com as obrigações consagradas no Acordo, 

no sentido de assegurar a ratificação pela 

Coreia das convenções fundamentais da 

OIT que o país ainda não tenha ratificado, 

apesar da sua obrigação de o fazer, nos 

termos do artigo 13.4, n.º 3, parágrafos 1-

4 do Acordo; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Alteração  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 – alínea d-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  d-A) o impacto do ACL sobre o 

ambiente e o bem-estar animal: o 

aumento da produção de resíduos 

industriais e tóxicos; a poluição do 

oceano por hidrocarbonetos e metais 

pesados; o aumento das emissões de CO2 

devido ao aumento do transporte e do 

comércio, em particular, de automóveis de 

elevado desempenho; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Alteração  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Regista que recentemente foram 

assinalados casos de criação de novas 

barreiras não pautais, como as normas 

técnicas anteriormente inexistentes para 

máquinas, equipamentos ou veículos; 

salienta que a retirada injustificada da 

homologação para determinados tipos de 

veículos de diversos fabricantes de 

automóveis europeus constitui um 

fenómeno especialmente inaceitável; 

exorta a Comissão a encetar negociações 

bilaterais para eliminar este fenómeno 

negativo; 

8. Regista que recentemente foram 

assinalados casos de criação de novas 

barreiras não pautais, como as normas 

técnicas anteriormente inexistentes para 

máquinas, equipamentos ou veículos; 

salienta que a retirada injustificada da 

homologação para determinados tipos de 

veículos de diversos fabricantes de 

automóveis europeus constitui um 

fenómeno especialmente inaceitável; 

exorta a Comissão a encetar negociações 

bilaterais para eliminar as barreiras 

comerciais objetivamente inúteis mas a 

abster-se de questionar a regulamentação 

importante para a saúde e o ambiente; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Alteração  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Chama a atenção para o facto de 

numerosas pequenas e médias empresas 

(PME) não estarem conscientes das 

oportunidades que o Acordo oferece; 

insta, por isso, a Comissão e os Estados-

Membros da UE a analisarem em especial 

a taxa de utilização de preferências por 

partes das PME e a tomarem medidas 

eficazes no sentido de sensibilizar as PME 
para as oportunidades que o Acordo 

criou; 

9. Chama a atenção para o facto de 

numerosas pequenas e médias empresas 

(PME) não terem beneficiado do Acordo, 

como anunciado; insta, por isso, a 

Comissão e os Estados-Membros da UE a 

analisarem os motivos para tal;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Alteração  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório  

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Apoia o aprofundamento das 

relações comerciais e de investimento 

entre a UE e a Coreia – em particular, o 

capítulo «Investimento» do Acordo; 
espera que as dificuldades relativas ao 

capítulo «Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável» sejam resolvidas antes das 

negociações relativas ao capítulo 

«Investimento»; apoia a participação das 

partes no Acordo, criando mais 

crescimento económico e desenvolvimento 

sustentável em benefício dos cidadãos da 

UE e da Coreia; exorta a Comissão e o 

governo da República da Coreia a não 

utilizarem o antigo método de resolução de 

litígios entre os investidores e o Estado no 

caso de negociações sobre um capítulo de 

investimento mas, em vez disso, a 

tomarem como base a proposta de sistema 

judicial em matéria de investimento 

elaborada pela Comissão; e exorta a 

Comissão, a longo prazo, a desenvolver 

um sistema judicial multilateral de 

investimento que possa potencialmente 

substituir todos os mecanismos de 

resolução de litígios em matéria de 

investimentos nos ACL atuais e futuros; 

10. Espera que as dificuldades relativas 

ao capítulo «Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável» sejam resolvidas antes de 

quaisquer negociações destinadas a 

aprofundar o Acordo; apoia a participação 

das partes no Acordo, criando mais 

crescimento económico e desenvolvimento 

sustentável em benefício dos cidadãos da 

UE e da Coreia; exorta a Comissão e o 

governo da República da Coreia a não 

utilizarem nenhum método de resolução de 

litígios entre os investidores e o Estado no 

caso de negociações sobre um capítulo de 

investimento mas, em vez disso, a 

continuarem a usar o mecanismo entre 

Estados que demonstrou ser suficiente; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/17 

Alteração  17 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 
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Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta a importância de 

incrementar o reforço da cooperação 

internacional no quadro internacional 

multilateral, plurilateral e regional, no 

contexto da OMC, nomeadamente em 

relação às negociações sobre o Acordo em 

matéria de Bens Ambientais e o Acordo 

sobre o Comércio de Serviços (TiSA); 

11. Salienta a importância de 

incrementar o reforço da cooperação 

internacional no quadro internacional 

multilateral, plurilateral e regional, no 

contexto da OMC e de outras instituições 

internacionais, como a OIT e o Conselho 

dos Direitos Humanos da ONU, 

nomeadamente em relação às negociações 

sobre o Acordo em matéria de Bens 

Ambientais e o tratado internacional sobre 

empresas transnacionais e direitos 

humanos; 

Or. en 

 

 


