
AM\1179495PT.docx PE635.421v01-00

PT Unida na diversidade PT

12.3.2019 B8-0163/7

Alteração 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que as negociações 
relativas à TTIP demonstraram claramente 
que, nesta fase, não estão reunidas as 
condições políticas e económicas para um 
acordo comercial abrangente entre a UE e 
os EUA, devido à sua complexidade e à 
divergência de abordagens e das regras 
comerciais das duas partes; que, no 
entanto, experiências anteriores indicam 
que é possível concluir acordos mais 
limitados com resultados positivos;

K. Considerando que as negociações 
relativas à TTIP demonstraram claramente 
que, nesta fase, não estão reunidas as 
condições políticas e económicas para um 
acordo comercial abrangente entre a UE e 
os EUA, devido à sua complexidade e à 
divergência de abordagens e das regras 
comerciais das duas partes; que a União 
Europeia está aberta a acordos mais 
limitados que possam ser benéficos para 
as indústrias europeias;
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12.3.2019 B8-0163/8

Alteração 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Toma nota da Declaração Conjunta 
EUA-UE, de 25 de julho de 2018; recorda 
que esta declaração pretende evitar uma 
escalada das tensões comerciais;  lamenta 
que, antes da visita, o Parlamento Europeu 
não tenha sido informado sobre o conteúdo 
e os objetivos da declaração;

1. Toma nota da Declaração Conjunta 
EUA-UE, de 25 de julho de 2018; recorda 
que esta declaração pretende evitar uma 
escalada das tensões comerciais; lamenta 
que, antes da visita, o Parlamento Europeu 
não tenha sido informado sobre o conteúdo 
e os objetivos da declaração; recorda que o 
Presidente da Comissão, Jean-Claude 
Juncker, e a Comissária Cecilia 
Malmström se deslocaram aos EUA, sem 
que lhes tivesse sido conferido um 
mandato por parte do Conselho da União 
Europeia ou do Parlamento Europeu;
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12.3.2019 B8-0163/9

Alteração 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reitera que a UE não deve negociar 
com os EUA sob ameaça; sublinha, 
contudo, que as recomendações para 
encetar negociações tendo em vista um 
acordo compatível com a OMC são 
essenciais para honrar e aplicar na íntegra 
os compromissos assumidos entre a UE e 
os EUA na declaração;

2. Reitera que a UE não deve negociar 
com os EUA sob ameaça; sublinha, 
contudo, que as recomendações para 
encetar negociações tendo em vista um 
acordo compatível com a OMC são 
essenciais para honrar e aplicar na íntegra 
os compromissos assumidos entre a UE e 
os EUA na declaração, isto é, aumentar as 
importações da UE de sementes de soja 
provenientes dos EUA e importar gás 
natural liquefeito (GNL) para diversificar 
o aprovisionamento energético da UE;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/10

Alteração 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Observa que os objetivos 
específicos de negociação dos EUA para a 
abertura das negociações EUA-UE visam 
garantir um acesso generalizado dos 
produtos agrícolas dos EUA ao mercado da 
UE, reduzindo, ou eliminando, os direitos 
aduaneiros, bem como diminuindo os 
entraves associados às diferenças na 
regulamentação e nas normas;  sublinha 
que a agricultura não faz parte da 
Declaração Conjunta; faz notar que o 
projeto de mandato de negociação da 
Comissão se centra rigorosamente na 
eliminação dos direitos aduaneiros sobre 
todos os produtos industriais, 
nomeadamente o setor automóvel, com 
exceção dos produtos agrícolas; observa 
que a Comissão abriu caminho a um 
aumento da quota de mercado da UE para a 
soja, que passou de 9% para 75% entre 
agosto de 2017 e janeiro de 2019;

7. Observa que os objetivos 
específicos de negociação dos EUA para a 
abertura das negociações EUA-UE visam 
garantir um acesso generalizado dos 
produtos agrícolas dos EUA ao mercado da 
UE, reduzindo, ou eliminando, os direitos 
aduaneiros, bem como diminuindo os 
entraves associados às diferenças na 
regulamentação e nas normas; sublinha que 
a agricultura não faz parte da Declaração 
Conjunta; faz notar que – apesar de o 
projeto de mandato de negociação da 
Comissão se centrar rigorosamente na 
eliminação dos direitos aduaneiros sobre 
todos os produtos industriais, com exceção 
dos produtos agrícolas – está preocupado 
com a dualidade desta situação, já que a 
Comissão abriu caminho a um aumento da 
quota de mercado da UE para a soja, que 
passou de 9% para 75% entre agosto de 
2017 e janeiro de 2019;
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12.3.2019 B8-0163/11

Alteração 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Faz notar que a Comissão deve 
assumir um compromisso muito claro no 
sentido de garantir que as mercadorias 
agrícolas sejam total e absolutamente 
excluídas de potenciais negociações 
futuras;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Alteração 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que a conclusão de um 
acordo de comércio e de avaliação da 
conformidade com os EUA, nas condições 
acima mencionadas, não reflete os 
princípios gerais dos acordos comerciais da 
UE; considera, no entanto, que, face às 
circunstâncias excecionais, a abertura de 
negociações de um acordo com um âmbito 
demarcado e elementos não negociáveis 
articulados com os EUA tem potencial 
para produzir um resultado que possa ser 
do interesse dos cidadãos, das sociedades e 
das empresas da Europa, em especial as 
PME, pode gerar crescimento económico, 
bem como criar um clima mais positivo 
entre os parceiros passível de os ajudar a 
enfrentar em conjunto os desafios globais, 
nomeadamente a reforma da OMC, 
contribuindo para ultrapassar o presente 
impasse comercial, mas só poderá ser 
coroado de êxito e estar em conformidade 
com uma política comercial europeia 
baseada em valores se forem cumpridas as 
seguintes condições mínimas:
(1) o levantamento dos direitos aduaneiros 
sobre o aço e o alumínio nos termos da 
secção 232.º da lei relativa à expansão do 
comércio dos EUA de 1962 antes da 
conclusão do acordo;
(2) um processo de consulta abrangente à 
sociedade civil e uma avaliação de impacto 

12. Considera que as negociações 
sobre um acordo de comércio e de 
avaliação da conformidade com os EUA, 
nas condições acima mencionadas, não 
refletem os princípios gerais dos acordos 
comerciais da UE; considera, no entanto, 
que, face às circunstâncias excecionais, as 
negociações sobre um acordo com um 
âmbito demarcado e elementos não 
negociáveis articulados com os EUA 
poderiam potencialmente ser do interesse 
dos cidadãos e das empresas da Europa, 
contribuindo para ultrapassar o presente 
impasse comercial, mas só poderão ser 
coroadas de êxito e estar em conformidade 
com uma política comercial europeia 
baseada em valores se forem cumpridas as 
seguintes condições prévias mínimas:
(1) o levantamento dos direitos aduaneiros 
sobre o aço e o alumínio e a retirada da 
ameaça de direitos aduaneiros sobre os 
veículos automóveis e componentes 
automóveis e outros produtos antes da 
abertura das negociações;
(2) um processo de consulta abrangente à 
sociedade civil e uma avaliação de impacto 
do acordo proposto, nomeadamente as 
suas possíveis repercussões sobre as 
emissões de CO2, em consonância com os 
compromissos assumidos no Acordo de 
Paris e noutros acordos multilaterais em 
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da sustentabilidade do acordo proposto, 
bem como a consideração das avaliações 
de impacto e dos estudos já realizados 
neste domínio;

matéria de ambiente;
(3) um compromisso inequívoco no 
sentido de incluir os automóveis e 
componentes de automóveis nas 
negociações e de ter devidamente em 
consideração as sensibilidades do setor 
das pescas na Europa;
(4) um compromisso inequívoco no 
sentido de excluir a agricultura das 
negociações;
(5) uma maior clareza quanto ao 
tratamento que será dado às regras de 
origem no quadro das negociações;
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12.3.2019 B8-0163/13

Alteração 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Insta, por conseguinte, o Conselho 
a ter em conta estes aspetos aquando da 
adoção das diretrizes de negociação e a 
garantir:
– um compromisso inequívoco no 
mandato da UE no sentido de incluir 
automóveis e componentes automóveis 
nas negociações,
– uma maior clareza no que diz respeito 
ao tratamento que será dado às regras de 
origem no quadro das negociações,
– a exclusão da agricultura do âmbito das 
negociações,
– a inclusão de uma cláusula suspensiva 
no mandato de negociação, que pode ser 
acionada a qualquer momento, caso os 
EUA imponham direitos aduaneiros 
adicionais ou outras medidas restritivas a 
produtos da UE, seja com base na secção 
232 da lei relativa à expansão do 
comércio de 1962, seja na secção 301 da 
lei do comércio de 1974, ou em qualquer 
lei norte-americana análoga, durante as 
negociações ou antes do seu início;

13. Insta, por conseguinte, o Conselho 
a não aprovar as diretrizes de negociação 
na sua forma atual;
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12.3.2019 B8-0163/14

Alteração 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

Proposta de resolução B8-0163/2019
Bernd Lange
Comissão do Comércio Internacional
Recomendações de abertura de negociações entre a UE e os EUA

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Exorta o Conselho a revogar as 
diretrizes de negociação de uma Parceria 
Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP) com os Estados 
Unidos antes de aprovar qualquer novo 
mandato em matéria de negociações 
comerciais entre a UE e os EUA;

Or. en


