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23.5.2018 A8-0166/5 

Alteração  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Está ciente das atuais dúvidas e 

descontentamento dos cidadãos 

relativamente ao impacto da política 

comercial internacional da UE sobre as 

suas vidas quotidianas em virtude das 

crescentes disparidades sociais; apela a 

uma reorientação da política comercial 

internacional da UE, que reflita com 

maior precisão a necessidade de 

contribuir para uma melhor proteção do 

emprego e dos direitos sociais e para uma 

distribuição equitativa da riqueza entre os 

cidadãos na UE e entre a UE e os países 

terceiros parceiros, bem como de 

contribuir de forma construtiva para a 

execução da Agenda dos ODS 2030 da 

ONU; insta todos os Estados-Membros a 

agirem de forma adequada e ambiciosa, a 

fim de cumprirem as suas obrigações no 

que se refere a uma resposta decisiva ao 

Objetivo 17, e a exercerem influência 

sobre as estratégias para a concretização 

dos outros objetivos, desde a erradicação 

da pobreza ao consumo e produção 

sustentáveis, bem como o desenvolvimento 

industrial, a inovação e as 

infraestruturas, o desenvolvimento rural e 

dar resposta aos desafios ambientais, 

incluindo as alterações climáticas; apela 

ao reforço dos serviços públicos, tendo em 
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devida conta a saúde pública através do 

respeito pelo princípio da precaução, e o 

respeito pela diversidade cultural e a 

dignidade humana, incluindo dos 

migrantes, através do apoio da paz e do 

direito internacional, excluindo todas as 

medidas extraterritoriais e reforçando o 

diálogo e as negociações a nível 

multilateral e internacional; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Alteração  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Toma nota do aumento da 

importância económica do continente 

asiático, bem como da retirada 

progressiva dos Estados Unidos das trocas 

comerciais, o que gera incerteza para o 

comércio internacional, e chama a atenção 

para as críticas nacionais em relação às 

políticas comerciais internacionais e para a 

necessidade de um comércio justo; insta a 

Comissão a adaptar a sua política 

comercial à evolução desta situação e a dar 

provas de maior capacidade de resposta e 

de responsabilidade, estabelecendo 

simultaneamente uma estratégia a mais 

longo prazo, tendo em conta estas 

alterações no contexto internacional; 

sublinha que, neste contexto global em 

mudança, o papel da UE na promoção de 

uma agenda comercial baseada em valores 

é cada vez mais importante para os 

cidadãos europeus; 

2. Toma nota do aumento do poderio 

económico e da influência de vários 

países asiáticos, nomeadamente da China 

e da Índia, na economia mundial e do 

impacto crescente do desenvolvimento de 

África e da América Latina, como 

elementos importantes num mundo 

globalizado e para o bem-estar, a paz e a 

estabilidade no mundo; toma igualmente 

nota da mudança de estratégia da atual 

administração americana, nomeadamente 

no que diz respeito a chantagear países 

terceiros com a sua estratégia de América 

primeiro, ao ameaçar com a retirada 

progressiva das trocas comerciais e 

desestabilizando as estruturas de 

comércio multilateral, incluindo o 

mecanismo da OMC e o seu sistema de 

resolução de litígios, o que gera incerteza 

para o comércio internacional, e chama a 

atenção para as críticas nacionais em 

relação às políticas comerciais 

internacionais e para a necessidade de um 

comércio justo; insta a Comissão a adaptar 

a sua política comercial à evolução desta 

situação e a dar provas de maior 

capacidade de resposta e de 

responsabilidade, estabelecendo 

simultaneamente uma estratégia a mais 
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longo prazo, tendo em conta estas 

alterações no contexto internacional; 

sublinha que, neste contexto global em 

mudança, o papel da UE na promoção de 

uma agenda comercial baseada em valores 

é cada vez mais importante para os 

cidadãos europeus; insta a Comissão a 

opor-se de forma veemente e eficaz contra 

qualquer medida extraterritorial adotada 

pelos EUA ou qualquer outro parceiro; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Alteração  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha a importância crescente 

dos serviços, nomeadamente dos serviços 

digitais, incluindo o aumento da 

componente dos serviços no comércio de 

bens (modo 5), no fluxo de dados e no 

comércio eletrónico no comércio 

internacional; insiste na necessidade de 

reforçar as normas internacionais nesta 

matéria, a fim de assegurar benefícios 

concretos para os consumidores, melhorar 

o acesso das empresas europeias aos 

mercados externos e respeitar os direitos 

fundamentais em todo o mundo, incluindo 

a proteção dos dados e a privacidade; 

salienta que a proteção dos dados pessoais 

não é negociável nos acordos comerciais, 

considera que os direitos digitais dos 

cidadãos devem ser reforçados através de 

acordos comerciais e recorda a sua posição 

em matéria de proteção de dados e 

comércio digital expressa na sua resolução 

intitulada «Rumo a uma estratégia 

comercial digital»; salienta que a política 

comercial da UE pode desempenhar um 

papel importante na eliminação do fosso 

digital; exorta a Comissão a promover a 

agenda de comércio digital nas 

negociações em curso e futuras de acordos 

de comércio livre e na OMC; solicita a 

3. Sublinha a importância crescente 

dos serviços, nomeadamente dos serviços 

digitais, incluindo o aumento da 

componente dos serviços no comércio de 

bens (modo 5), no fluxo de dados e no 

comércio eletrónico no comércio 

internacional; insiste na necessidade de 

reforçar as normas internacionais nesta 

matéria, a fim de assegurar benefícios 

concretos para os consumidores, melhorar 

o acesso das empresas europeias aos 

mercados externos e respeitar os direitos 

fundamentais em todo o mundo, incluindo 

a proteção dos dados e a privacidade; 

salienta que a proteção dos dados pessoais 

não é negociável nos acordos comerciais, 

considera que os direitos digitais dos 

cidadãos devem ser reforçados através de 

acordos comerciais e recorda a sua posição 

em matéria de proteção de dados e 

comércio digital expressa na sua resolução 

intitulada «Rumo a uma estratégia 

comercial digital»; salienta que a política 

comercial da UE pode desempenhar um 

papel importante na eliminação do fosso 

digital; exorta a Comissão a promover a 

agenda de comércio digital nas 

negociações em curso e futuras de acordos 

de comércio livre e na OMC; solicita a 
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inclusão de capítulos relativos ao comércio 

digital em todos os futuros acordos 

comerciais, incluindo os que estão 

atualmente em negociação, e recorda a 

importância de evitar requisitos 

injustificados em matéria de localização de 

dados; insta a Comissão a desenvolver uma 

estratégia de comércio digital que tenha em 

conta as oportunidades que este oferece às 

pequenas e médias empresas, facilitando o 

acesso aos mercados mundiais; 

inclusão de capítulos relativos ao comércio 

digital em todos os futuros acordos 

comerciais, incluindo os que estão 

atualmente em negociação, e recorda a 

importância de evitar requisitos 

injustificados em matéria de localização de 

dados; insta a Comissão a desenvolver uma 

estratégia de comércio digital que tenha em 

conta as oportunidades que este oferece às 

pequenas e médias empresas, facilitando o 

acesso aos mercados mundiais, bem como 

a necessidade de combater os efeitos 

negativos sobre o emprego e a 

concentração excessiva da riqueza que o 

comércio eletrónico está a gerar; 

Or. en 



 

AM\1153878PT.docx  PE621.606v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

23.5.2018 A8-0166/8 

Alteração  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa o bloqueio das 

negociações multilaterais relativas ao 

Acordo sobre o Comércio de Serviços 

(TiSA) e ao Acordo em matéria de Bens 

Ambientais; insta a União a tomar a 

iniciativa de retomar ambos os processos 

de negociação e, no caso das negociações 

relativas ao TiSA, com base na posição do 

Parlamento sobre este acordo; 

8. Observa o bloqueio das 

negociações multilaterais relativas ao 

Acordo sobre o Comércio de Serviços 

(TiSA) e ao Acordo em matéria de Bens 

Ambientais; insta a União a tomar a 

iniciativa no que se refere à atualização 

do acordo GATS, a fim de enfrentar os 

novos desafios da evolução tecnológica, 

juntamente com todos os outros estados 

que fazem parte da OMC; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Alteração  9 

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

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta a entrada em vigor, plena 

ou provisória, de vários acordos de 

comércio livre, como, por exemplo, os 

acordos comerciais com o Canadá e o 

Equador, as disposições relativas à 

ZCLAA no acordo de associação 

UE-Ucrânia e diversos APE com países 

africanos, e sublinha que foram concluídos 

acordos comerciais com Singapura, o 

Vietname e o Japão desde a publicação da 

estratégia «Comércio para Todos»; 

sublinha a necessidade de dar apoio 

político e administrativo suficiente para 

garantir que os acordos comerciais possam 

ser aprovados e ratificados nos prazos 

estabelecidos; apoia o atual processo de 

modernização dos acordos comerciais 

com o Chile e o México; recorda o seu 

pedido para que seja dado início às 

negociações com a Austrália e a Nova 

Zelândia, tendo em conta as suas 

posições; 

9. Salienta a entrada em vigor, plena 

ou provisória, de vários acordos de 

comércio livre, como, por exemplo, os 

acordos comerciais com o Canadá e o 

Equador, as disposições relativas à 

ZCLAA no acordo de associação 

UE-Ucrânia e diversos APE com países 

africanos, e sublinha que foram concluídos 

acordos comerciais com Singapura, o 

Vietname e o Japão desde a publicação da 

estratégia «Comércio para Todos»; 

sublinha a necessidade de dar apoio 

político e administrativo suficiente para 

garantir que os acordos comerciais possam 

ser aprovados e ratificados nos prazos 

estabelecidos, o que exige a inclusão do 

público através de uma maior 

transparência em relação aos mandatos 

concedidos pelo Conselho relativos às 

várias negociações comerciais, assim 

como o conteúdo das negociações em 

curso e de outros acordos de comércio e 

investimento previstos; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Alteração  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Recorda que a Comissão 

anunciou, em diversas ocasiões, o 

lançamento de negociações sobre 

investimentos com Hong Kong e Taiwan, 

e insta a Comissão a concluir os trabalhos 

preparatórios a fim de dar formalmente 

início às negociações relativas aos 

acordos de investimento o mais 

rapidamente possível; 

Suprimido 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Alteração  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Exorta a Comissão e os Estados-

Membros a intensificarem os seus esforços, 

nomeadamente recorrendo a ferramentas 

informáticas, para suprimir todos os 

obstáculos administrativos e encargos 

desnecessários, simplificar os 

procedimentos técnicos e ajudar as 

empresas a tomar medidas para beneficiar 

dos acordos e instrumentos comerciais; 

25. Exorta a Comissão e os Estados-

Membros a intensificarem os seus esforços, 

nomeadamente recorrendo a ferramentas 

informáticas, para suprimir os encargos 

desnecessários, simplificar os 

procedimentos técnicos e ajudar as 

empresas a tomar medidas para beneficiar 

dos acordos e instrumentos comerciais; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Alteração  12 

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

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Recorda que os acordos comerciais 

não podem entrar em vigor antes da sua 

ratificação pelo Parlamento, incluindo os 

capítulos sobre comércio contidos nos 

acordos de associação; considera que a 

prática de aguardar a aprovação do 

Parlamento antes de aplicar 

provisoriamente acordos politicamente 

importantes deve ser respeitada, como 

garantido pela Comissária Cecilia 

Malmström na audição de 29 de setembro 

de 2014; 

37. Recorda que os acordos comerciais 

não podem entrar em vigor antes da sua 

ratificação pelos parlamentos em questão, 

incluindo os capítulos sobre comércio 

contidos nos acordos de associação; 

considera que a prática de aguardar a 

aprovação do Parlamento antes de aplicar 

provisoriamente acordos politicamente 

importantes deve ser respeitada, como 

garantido pela Comissária Cecilia 

Malmström na audição de 29 de setembro 

de 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Alteração  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Recorda que a União tem o nível de 

abertura mais elevado do mundo em 

termos de acesso aos mercados de 

contratos públicos; manifesta a sua 

preocupação por alguns parceiros não 

respeitarem as disposições em matéria de 

acesso aos mercados de contratos públicos, 

prejudicando as empresas da UE, e pelo 

facto de o acesso aos mercados de 

contratos públicos de certos países 

terceiros ser muito limitado; solicita à 

Comissão que procure obter maior acesso 

aos mercados de contratos públicos de 

países terceiros e que preveja instrumentos, 

conformes com o Acordo sobre Contratos 

Públicos (ACP), que possam ser utilizados 

no caso de países terceiros que dão 

prioridade às suas empresas no acesso aos 

mercados de contratos públicos; solicita à 

Comissão que recolha e publique dados a 

nível das empresas sobre a utilização das 

disposições em matéria de contratos 

públicos contidas nos ACL, a fim de 

compreender melhor as dificuldades 

encontradas pelas empresas da UE; 

42. Recorda que a União tem o nível de 

abertura mais elevado do mundo em 

termos de acesso aos mercados de 

contratos públicos; manifesta a sua 

preocupação por alguns parceiros não 

respeitarem as disposições em matéria de 

acesso aos mercados de contratos públicos, 

prejudicando as empresas da UE, e pelo 

facto de o acesso aos mercados de 

contratos públicos de certos países 

terceiros ser muito limitado; solicita à 

Comissão que procure obter maior acesso 

aos mercados de contratos públicos de 

países terceiros e que preveja instrumentos, 

conformes com o Acordo sobre Contratos 

Públicos (ACP), que possam ser utilizados 

no caso de países terceiros industrializados 

que dão prioridade às suas empresas no 

acesso aos mercados de contratos públicos; 

solicita à Comissão que recolha e publique 

dados a nível das empresas sobre a 

utilização das disposições em matéria de 

contratos públicos contidas nos ACL, a fim 

de compreender melhor as dificuldades 

encontradas pelas empresas da UE; exorta 

a Comissão a encomendar um relatório 

sobre o impacto da liberalização dos 

contratos públicos sobre as PME 

genuínas; 



 

AM\1153878PT.docx  PE621.606v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Alteração  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Recorda que a política comercial 

deve contribuir para a promoção dos 

valores defendidos pela UE, referidos no 

artigo 2.º do Tratado da União Europeia, 

bem como para a realização dos objetivos 

definidos no artigo 21.º, como a 

democracia, o Estado de direito, o respeito 

dos direitos humanos, das liberdades e dos 

direitos fundamentais, a igualdade, o 

respeito pela dignidade humana e a 

proteção do ambiente e dos direitos sociais; 

considera que para a consecução destes 

objetivos são necessárias medidas resolutas 

e sustentadas da Comissão; salienta que a 

Agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris 

sobre alterações climáticas fornecem 

parâmetros de referência primários para 

medir o contributo da política comercial da 

UE para os objetivos globais de 

desenvolvimento sustentável acordados; 

44. Recorda que a política comercial 

deve contribuir para a promoção dos 

valores defendidos pela UE, referidos no 

artigo 2.º do Tratado da União Europeia, 

bem como para a realização dos objetivos 

definidos no artigo 21.º, como a 

democracia, o Estado de direito, o respeito 

dos direitos humanos, das liberdades e dos 

direitos fundamentais, a igualdade, o 

respeito pela dignidade humana e a 

proteção do ambiente e dos direitos sociais; 

considera que para a consecução destes 

objetivos são necessárias medidas resolutas 

e sustentadas da Comissão; salienta que a 

Agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris 

sobre alterações climáticas fornecem 

parâmetros de referência primários para 

medir o contributo da política comercial da 

UE para os objetivos globais de 

desenvolvimento sustentável acordados; 

insta a Comissão a proceder a uma 

avaliação das atuais contradições entre 

esses objetivos e a política comercial 

internacional da UE, a fim de reorientar a 

política em conformidade com os 

objetivos, nomeadamente através de uma 

abordagem comercial mais inter-regional 

e intrarregional; 
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Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/15 

Alteração  15 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Reitera o seu apoio à inclusão de 

disposições ambiciosas em matéria de luta 

contra a corrupção em todos os futuros 

acordos comerciais no âmbito da 

competência exclusiva da União; 

congratula-se pelo facto de as negociações 

em curso para a atualização do ACL UE-

México e do acordo de associação UE-

Chile contemplarem disposições 

anticorrupção; recorda que os ACL 

oferecem uma boa oportunidade para 

aumentar a cooperação em matéria de luta 

contra o branqueamento de capitais, a 

fraude fiscal e a evasão fiscal; 

49. Reitera o seu apoio à inclusão de 

disposições ambiciosas em matéria de luta 

contra a corrupção em todos os futuros 

acordos comerciais no âmbito da 

competência exclusiva da União; 

congratula-se pelo facto de as negociações 

em curso para a atualização do ACL UE-

México e do acordo de associação UE-

Chile contemplarem disposições 

anticorrupção; recorda que os ACL 

oferecem uma boa oportunidade para 

aumentar a cooperação em matéria de luta 

contra o branqueamento de capitais, a 

fraude fiscal e a evasão fiscal e exorta a 

Comissão a concretizar essa 

oportunidade, por exemplo, exigindo 

compromissos vinculativos aos países 

terceiros, acrescentando, sempre que 

necessário, capítulos dessa natureza às 

negociações já concluídas; 

Or. en 

 

 


