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5.12.2018 A8-0367/14 

Alteração  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Regista que o Japão resolveu a 

questão das medidas não pautais 

desnecessárias existentes em diversos 

setores, como o automóvel, dos aditivos 

alimentares, das medidas sanitárias e 

fitossanitárias, da etiquetagem dos 

alimentos e dos cosméticos, reduzindo 

assim os custos de conformidade e criando 

um quadro regulamentar mais previsível; 

recorda o direito de um país a estabelecer 

normas nacionais mais rigorosas do que as 

normas internacionais, sempre que tal se 

justifique por razões de proteção da saúde, 

da segurança ou dos consumidores; regista, 

além disso, o compromisso assumido pelo 

Japão de harmonizar as suas normas 

aplicáveis ao setor automóvel pelas normas 

internacionais da Comissão Económica 

para a Europa das Nações Unidas 

(UNECE), que também são aplicadas pelos 

fabricantes de automóveis da UE; 

5. Regista que intervenientes 

comerciais europeus exploraram a 

situação desesperada do Japão, que se 

seguiu a diversas catástrofes ambientais e 

de origem humana, e a conclusão do 

acordo UE-Coreia para apresentar duas 

listas de medidas não pautais que as 

empresas em questão pretendiam ver 

eliminadas em diversos setores, como o 

automóvel, dos aditivos alimentares, da 

etiquetagem dos alimentos e dos 

cosméticos, de modo a reduzirem os seus 

custos de conformidade e a facilitarem o 

acesso ao mercado, e que a obediência do 

Japão foi declarada como uma condição 

para a abertura de negociações diretas 

sobre este acordo comercial; recorda o 

direito de um país a estabelecer normas 

nacionais mais rigorosas do que as normas 

internacionais, sempre que tal se justifique 

por razões de proteção da saúde, da 

segurança ou dos consumidores; regista, 

além disso, o compromisso assumido pelo 

Japão de harmonizar as suas normas 

aplicáveis ao setor automóvel pelas normas 

internacionais da Comissão Económica 

para a Europa das Nações Unidas 

(UNECE), que também são aplicadas pelos 

fabricantes de automóveis da UE; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Alteração  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o Japão é um 

mercado de exportação de grande valor 

para os agricultores e os produtores de 

alimentos da UE e observa que cerca de 85 

% dos produtos agroalimentares serão 

autorizados a entrar no Japão com isenção 

de direitos; faz notar que os produtos 

agrícolas transformados também 

beneficiarão de um acesso isento de 

direitos aduaneiros ao mercado japonês 

após um período de transição; acolhe com 

agrado o facto de o acordo oferecer 

oportunidades significativas para a 

exportação de produtos agroalimentares da 

UE, como o vinho, a carne de bovino, a 

carne de suíno e o queijo, e proteger 205 

indicações geográficas europeias, prevendo 

a possibilidade de aditar outras indicações 

geográficas, o que constitui um progresso 

em relação a acordos comerciais anteriores 

e é particularmente importante para as 

pequenas e médias empresas (PME) do 

setor alimentar;  exorta à prossecução das 

conversações ao fim de três anos para 

avaliar as opções de aumento da lista de 

indicações geográficas protegidas, e espera 

que ambas as partes concedam a máxima 

atenção à agricultura sustentável, incluindo 

a produção de alimentos em pequena 

7. Considera que o Japão é um 

mercado de exportação de grande valor 

para os agricultores e os produtores de 

alimentos da UE e observa que cerca de 85 

% dos produtos agroalimentares serão 

autorizados a entrar no Japão com isenção 

de direitos; alerta para o facto de que, 

embora o arroz tenha sido salvaguardado, 

muitos outros produtos de importância 

fundamental para os agricultores e os 

produtores de alimentos japoneses terão 

de enfrentar a forte concorrência das 

exportações da UE; faz notar que os 

produtos agrícolas transformados também 

beneficiarão de um acesso isento de 

direitos aduaneiros ao mercado japonês 

após um período de transição e que o 

acordo oferece oportunidades significativas 

para a exportação de produtos 

agroalimentares da UE, como o vinho, a 

carne de bovino, a carne de suíno e o 

queijo; manifesta a sua preocupação pelo 

facto de um aumento drástico dos 

produtos alimentares da UE que entram 

no mercado japonês colocar em risco os 

meios de subsistência dos agricultores e 

pequenos produtores de alimentos 

japoneses e salienta a necessidade de uma 

rede de segurança de medidas de 
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escala e o desenvolvimento rural; salvaguarda eficientes e rápidas; acolhe 

com agrado o facto de o acordo proteger 

205 indicações geográficas europeias, 

prevendo a possibilidade de aditar outras 

indicações geográficas, o que constitui um 

progresso em relação a acordos comerciais 

anteriores e é particularmente importante 

para as pequenas e médias empresas 

(PME) do setor alimentar; exorta à 

prossecução das conversações ao fim de 

três anos para avaliar as opções de aumento 

da lista de indicações geográficas 

protegidas, e espera que ambas as partes 

concedam a máxima atenção à agricultura 

sustentável, incluindo a produção de 

alimentos em pequena escala e o 

desenvolvimento rural; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Alteração  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Congratula-se com o compromisso 

no sentido da aplicação efetiva do Acordo 

de Paris relativo à luta contra as alterações 

climáticas e de outros acordos ambientais 

multilaterais, bem como da gestão 

sustentável das florestas (incluindo a luta 

contra a exploração madeireira ilegal) e da 

pesca (luta contra a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada); sublinha 

que a legislação e as normas da UE 

continuam a ser aplicáveis aos produtos 

importados para o mercado da UE e que, 

em particular, o Regulamento da UE 

relativo à madeira (Regulamento (UE) 

n.º 995/2010) proíbe a colocação de 

madeira ilegal no mercado da UE e cria um 

sistema obrigatório de diligência devida; 

insta ambas as partes a cooperarem 

estreitamente no âmbito do capítulo sobre 

o desenvolvimento sustentável, a fim de 

procederem a um intercâmbio de boas 

práticas e reforçarem a aplicação da 

legislação nestes domínios, nomeadamente 

no que se refere às medidas mais eficazes 

para combater a exploração madeireira 

ilegal e à forma de prevenir as exportações, 

da UE para o Japão, de madeira extraída 

ilegalmente; 

10. Congratula-se com o compromisso 

no sentido da aplicação efetiva do Acordo 

de Paris relativo à luta contra as alterações 

climáticas e de outros acordos ambientais 

multilaterais, bem como da gestão 

sustentável das florestas (incluindo a luta 

contra a exploração madeireira ilegal) e da 

pesca (luta contra a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada); apela a 

uma cooperação reforçada para salvar 

espécies marítimas ameaçadas, como o 

atum-rabilho, e a que se acabe de uma vez 

por todas com a pesca da baleia; insta, em 

particular, o Japão a respeitar todas as 

resoluções da Comissão Baleeira 

Internacional (CBI) e a proibir a 

atividade baleeira para fins científicos, 

que é realizada para encobrir a atividade 

baleeira comercial; sublinha que a 

legislação e as normas da UE continuam a 

ser aplicáveis aos produtos importados para 

o mercado da UE e que, em particular, o 

Regulamento da UE relativo à madeira 

(Regulamento (UE) n.º 995/2010) proíbe a 

colocação de madeira ilegal no mercado da 

UE e cria um sistema obrigatório de 

diligência devida; insta ambas as partes a 

cooperarem estreitamente no âmbito do 

capítulo sobre o desenvolvimento 
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sustentável, a fim de procederem a um 

intercâmbio de boas práticas e reforçarem a 

aplicação da legislação nestes domínios, 

nomeadamente no que se refere às medidas 

mais eficazes para combater a exploração 

madeireira ilegal e à forma de prevenir as 

exportações, da UE para o Japão, de 

madeira extraída ilegalmente; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Alteração  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Sublinha que o APE reitera o 

direito das autoridades dos Estados-

Membros de definirem, fornecerem e 

regularem plenamente os serviços públicos 

a nível local, regional ou nacional e que 

uma lista negativa, tal como a prevista 

neste acordo, não impede os governos de 

voltarem a tornar públicos serviços que 

tenham sido privatizados ou de 

desenvolverem livremente novos serviços 

públicos; entende que, em princípio, é 

preferível recorrer a uma abordagem 

assente numa lista positiva, em 

conformidade com o Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (GATS) da OMC; 

regista o compromisso assumido por 

ambas as partes no APE de proteger a 

gestão pública dos recursos hídricos no 

âmbito da isenção geral dos serviços 

públicos; 

14. Sublinha que o APE reitera o 

direito das autoridades dos Estados-

Membros de definirem, fornecerem e 

regularem plenamente os serviços públicos 

a nível local, regional ou nacional; lamenta 

o facto de, no presente acordo, se recorrer 

a uma abordagem assente numa lista 

negativa e reitera a sua interpretação do 

texto, segundo a qual nenhuma 

disposição do acordo impede os governos 

ou as autoridades locais e regionais de 

voltarem a tornar públicos serviços que 

tenham sido privatizados ou de 

desenvolverem livremente novos serviços 

públicos; insiste em que, em princípio, a 

Comissão deve recorrer a uma abordagem 

assente numa lista positiva, em 

conformidade com o Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (GATS) da OMC, 

em todas as negociações de acordos de 

comércio com a União; congratula-se com 

o compromisso assumido por ambas as 

partes no APE de proteger a gestão pública 

dos recursos hídricos no âmbito da isenção 

geral dos serviços públicos, mas lamenta 

profundamente que a gestão das águas 

residuais não tenha ficado isenta, em 

consequência da abordagem assente 
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numa lista negativa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Alteração  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Sublinha que o acordo preserva o 

direito soberano de regular os setores 

financeiro e bancário por razões 

prudenciais e de supervisão; apela a ambos 

os parceiros para que utilizem o fórum de 

regulação financeira de molde a melhorar 

o sistema financeiro mundial; 

17. Deplora o facto de o acordo não 

preservar adequadamente o direito 

soberano de regular os setores financeiro e 

bancário por razões prudenciais e de 

supervisão; manifesta a sua profunda 

preocupação com a possibilidade de o 

âmbito da liberalização dos serviços 

financeiros pelo APE se revelar 

demasiado amplo, uma vez que abrange 

todas as posições financeiras e todas as 

inovações e produtos financeiros; recorda 

que, entre esses produtos, figuram os 

ativos particularmente tóxicos que 

estiveram no centro da crise financeira 

mundial de 2008; alerta para o facto de 

que, considerando também o sistema 

opaco de cooperação em matéria de 

regulamentação que foi acordado pelos 

negociadores e tem por objetivo reduzir os 

custos e encargos regulamentares para os 

operadores privados, evitar futuras crises 

financeiras pode tornar-se um enorme 

desafio; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Alteração  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Insta ambas as partes a realizarem 

estudos sistemáticos sobre o impacto do 

APE na estabilidade financeira e no 

espaço de regulação financeira; insta, 

além disso, as partes a excluírem a 

regulação financeira do âmbito de 

qualquer futuro acordo sobre arbitragem 

em matéria de proteção do investimento; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Alteração  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à transparência no 

funcionamento do comité de cooperação 

em matéria de regulamentação e a uma 

participação adequada de todas as partes 

interessadas, nomeadamente dos sindicatos 

e das organizações da sociedade civil, a 

qual deve ser considerada uma condição 

necessária para reforçar a confiança do 

público no acordo e nas suas repercussões; 

salienta que o Parlamento deve ser 

regularmente informado sobre as decisões 

que são tomadas no comité de cooperação 

em matéria de regulamentação; 

20. Apela à transparência e ao controlo 

parlamentar do funcionamento do comité 

de cooperação em matéria de 

regulamentação e a uma participação 

adequada das partes interessadas, 

nomeadamente dos sindicatos e das 

organizações da sociedade civil, a qual 

deve ser considerada uma condição 

necessária para reforçar a confiança do 

público no acordo e nas suas repercussões; 

salienta que o Parlamento deve ser 

regularmente informado sobre as decisões 

que são redigidas e tomadas pelo Conselho 

Conjunto e em todos os comités previstos 

pelo acordo, incluindo o fórum de 

regulação financeira; insiste no pleno 

acesso dos deputados ao Parlamento 

Europeu e dos parlamentos nacionais a 

todos os documentos preparatórios do 

Comité de Cooperação em matéria de 

Regulamentação, do fórum de regulação 

financeira e do Comité para o Comércio e 

o Desenvolvimento Sustentável; insiste na 

necessidade de um registo de 

transparência para os participantes nas 

reuniões do Conselho Conjunto e de todos 

os seus comités e órgãos subordinados; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Alteração  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Toma nota de que prosseguem as 

negociações relativas a um acordo de 

investimento distinto, que o Parlamento 

acompanhará de perto; observa que a 

Comissão introduziu um sistema de 

tribunais de investimento em acordos com 

outros parceiros, enquanto se aguarda a 

criação de um tribunal multilateral de 

investimento; reitera que o antigo 

mecanismo de resolução de litígios entre os 

investidores e o Estado é inaceitável e que 

não existe qualquer mandato para o utilizar 

de novo; 

21. Toma nota de que prosseguem as 

negociações relativas a um acordo de 

investimento distinto, que o Parlamento 

acompanhará de perto; observa que a 

Comissão introduziu um sistema de 

tribunais de investimento em acordos com 

outros parceiros, enquanto se aguarda a 

criação de um tribunal multilateral de 

investimento; reitera que o antigo 

mecanismo de resolução de litígios entre os 

investidores e o Estado é inaceitável e que 

não existe qualquer mandato para o utilizar 

de novo; apela às partes para que 

recorram aos respetivos sistemas judiciais 

nacionais já estabelecidos para a 

resolução de litígios no contexto dos 

investimentos; insiste no princípio da 

igualdade dos cidadãos e dos investidores 

nacionais e estrangeiros perante a lei; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Alteração  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Congratula-se com o facto de a UE 

e o Japão terem concluído com êxito as 

conversações relativas à decisão de 

adequação recíproca, em 17 de julho de 

2018, e terem decidido reconhecer os 

respetivos sistemas de proteção de dados 

como «equivalentes», o que permitirá a 

circulação mais segura de dados entre a 

UE e o Japão; destaca o importante papel 

das respetivas autoridades de proteção de 

dados na garantia de um nível adequado de 

proteção de dados; assinala que o acordo 

inclui uma cláusula de apreciação posterior 

que prevê a avaliação da questão das 

disposições em matéria de transferência 

transfronteiras de dados no prazo de três 

anos e reconhece a crescente importância 

da economia digital para o crescimento e o 

emprego; recorda que todos os acordos de 

comércio devem respeitar plenamente o 

acervo da UE em matéria de proteção de 

dados e de proteção da privacidade, 

incluindo o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (Regulamento (UE) 

2016/679), e salienta que quaisquer 

resultados futuros devem ser objeto de 

aprovação pelo Parlamento e salvaguardar 

os direitos fundamentais dos cidadãos da 

22. Deplora o facto de a Comissão e a 

administração japonesa terem concluído 

com êxito as conversações relativas à 

decisão de adequação recíproca, em 17 de 

julho de 2018, e terem decidido reconhecer 

os respetivos sistemas de proteção de 

dados como «equivalentes», o que 

permitirá a circulação sem restrições de 

dados entre a UE e o Japão; realça que tal 

dará lugar a um aumento do comércio de 

dados pessoais e de perfis de utilizador, e 

insta as partes a evitarem abusos por 

parte de entidades empresariais ou 

governamentais, ou a suspenderem o 

certificado de adequação em caso de 

abuso; destaca o importante papel das 

respetivas autoridades de proteção de 

dados na garantia de um nível adequado de 

proteção de dados; assinala que o acordo 

inclui uma cláusula de apreciação posterior 

que prevê a avaliação da questão das 

disposições em matéria de transferência 

transfronteiras de dados no prazo de três 

anos; reconhece a crescente importância da 

economia digital para o crescimento e o 

emprego; recorda que todos os acordos de 

comércio devem respeitar plenamente o 

acervo da UE em matéria de proteção de 
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UE; dados e de proteção da privacidade, 

incluindo o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (Regulamento (UE) 

2016/679), e salienta que quaisquer 

resultados futuros devem ser objeto de 

aprovação pelo Parlamento e salvaguardar 

os direitos fundamentais dos cidadãos da 

UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Alteração  23 
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Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Insta a que a implementação do 

APE seja suspensa até à apresentação de 

um novo texto que reflita adequadamente 

todas as exigências formuladas pelo 

Parlamento na presente resolução; 

Or. en 

 

 


