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SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Comércio Internacional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Sublinha a importância da ratificação, execução e aplicação plenas e efetivas das oito 

convenções fundamentais da OIT por parte dos signatários do TiSA; exorta os signatários 

do TiSA a cumprirem e a promoverem outras convenções da OIT, acordos e resoluções da 

ONU pertinentes, que incluem, nomeadamente, a Convenção relativa às Cláusulas 

Laborais (C94), a Agenda para o Trabalho Digno e a Convenção Internacional sobre a 

Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 

Famílias; 

2. Solicita disposições que tornem as normas da OIT e outras normas acordadas executórias; 

considera que qualquer futuro acordo sobre o comércio de serviços deve incluir uma 

cláusula sobre mecanismos de controlo e execução, por forma a dissuadir e evitar que as 

empresas infrinjam direitos sociais e laborais, incluindo acordos coletivos; solicita, em 

caso de litígio relativamente a disposições laborais, que esse litígio seja sujeito a um 

mecanismo de resolução de litígios, incluindo a possibilidade de aplicar sanções, tendo em 

devida consideração os órgãos de supervisão da OIT; 

3. Solicita a adoção de medidas para garantir que o TiSA contribui de forma justa e 

significativa para a criação de postos de trabalho e cria normas ambiciosas para o 

comércio de serviços que abranjam as principais questões do século XXI, nomeadamente 

a crise de emprego persistente em alguns Estados-Membros, as desigualdades crescentes, 

o desemprego entre os jovens e outros desafios sociais, e para a promoção de níveis mais 

elevados de proteção das normas laborais e ambientais, de modo a combater todas as 

formas de dumping social e assegurar o cumprimento da proibição da discriminação; 

4. Observa o papel significativo que o setor dos serviços tem na economia da UE, 

representando 70 % da atividade económica da UE e 90 % dos novos postos de trabalho; 

reconhece, ao mesmo tempo, que 90 % do crescimento mundial está a ocorrer fora da UE 

e sublinha, por conseguinte, a importância crucial de assegurar novas oportunidades de 

acesso ao mercado para os signatários do tratado e de assegurar um tratamento justo, não 

discriminatório e equitativo para os prestadores de serviços; recorda o papel essencial do 

setor dos serviços na criação de emprego com elevado nível de qualificação na UE; 

salienta a importância de assegurar que o acordo cumpre o seu potencial de impulsionar a 

criação de emprego na UE, garantindo que as normas estabelecidas são reforçadas e 

melhoradas com vista a estabelecê-las de forma mais ampla ao nível multilateral; 

5. Salienta que a assinatura de um acordo equilibrado neste contexto representa um forte 

potencial de crescimento sustentável e inclusivo e de criação de novos empregos com 

elevado nível de qualificação; espera que os obstáculos específicos que as PME enfrentam 

sejam tidos em consideração, especialmente porque estas são as principais responsáveis 

pela criação de postos de trabalho; 

6. Sublinha que as oportunidades proporcionadas pelo TiSA relativamente à 

internacionalização das empresas europeias devem ser acompanhadas de verdadeiras 
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políticas de adaptação dos trabalhadores a este novo contexto, e que a UE instituiu 

mecanismos de financiamento que podem acompanhar estas evoluções, nomeadamente o 

Fundo Social Europeu; 

7. Apela para que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais seja imediatamente 

informada caso algum ponto da versão final do Acordo TiSA ponha em causa ou contrarie 

normas relativas às referidas áreas, com vista a permitir uma apreciação e tomada de 

decisões; 

8. Salienta que uma maior mobilidade deve ser acompanhada de normas laborais e sociais 

rigorosas, para assegurar que os trabalhadores estão protegidos contra a exploração; 

manifesta a sua particular apreensão ante os efeitos de cadeias de subcontratação 

transfronteiriças complexas, através das quais se está a tornar muito difícil assegurar e 

controlar o cumprimento; salienta que as inspeções de trabalho e os sindicatos têm um 

papel fundamental na prevenção e controlo de abusos; apela a uma maior eficácia do 

acesso transfronteiriço a dados dentro da UE; 

9. Insta, por conseguinte, a Comissão a ponderar a possibilidade de propor legislação da UE 

que garanta a responsabilização, especialmente em longas cadeias de subcontratação, e 

considera que essa responsabilização também se deve aplicar e ser executória em 

empresas de países terceiros; 

10. Salienta o facto de as inspeções de trabalho apresentarem desafios especialmente no 

controlo de empresas que empregam trabalhadores migrantes provenientes da UE e de 

países terceiros; insta os Estados-Membros, neste contexto, a reforçar o número de 

efetivos e os recursos das suas entidades responsáveis pela inspeção de trabalho e a 

alcançarem o objetivo de um inspetor por cada 10 000 trabalhadores, em conformidade 

com as recomendações da OIT; 

11. Incentiva a Comissão a prosseguir o objetivo social fixado nas negociações do TiSA sob a 

forma de uma «cláusula laboral»; recorda que as disposições das legislações em matéria 

laboral e social aos níveis europeu e nacional, bem como os acordos coletivos e as normas 

sociais, devem ser salvaguardadas a fim de garantir a qualidade do serviço; recorda que 

políticas de emprego e sociais e as condições laborais dos Estados-Membros e, se 

aplicável, da UE não devem ser afetadas de forma negativa; 

12. Apela, neste contexto, à exclusão das normas laborais dos conceitos de obstáculos não 

pautais e técnicos, e à inclusão dos Parceiros Sociais no processo de cooperação 

regulamentar com uma representação equilibrada, para garantir que a cooperação 

regulamentar não restringe o direito dos governos e do Parlamento Europeu de legislarem 

no interesse público e não provoca um efeito dissuasor ou o enfraquecimento das normas 

laborais, nomeadamente das normas de saúde e segurança; 

13. Considera que todos os trabalhadores, independentemente do seu país de origem, devem 

usufruir dos mesmos direitos e condições de trabalho que os nacionais no seu local de 

trabalho; considera também que qualquer futuro acordo sobre o comércio de serviços deve 

incluir uma cláusula que impeça as empresas de contornar ou pôr em causa o direito à 

ação coletiva, através da utilização de trabalhadores de países terceiros durante as 

negociações sobre acordos coletivos e conflitos laborais; 



 

AD\1080496PT.doc 5/8 PE567.760v02-00 

 PT 

14. Insta a que sejam tomadas medidas, em conformidade com os artigos 14.º e 106.º do 

TFUE, bem como no Protocolo n.º 26 apenso ao TUE, com vista a excluir do âmbito do 

acordo atuais e futuros serviços de interesse geral e serviços de interesse económico geral 

(nomeadamente, mas não exclusivamente, a água, a saúde, os serviços sociais, os sistemas 

de segurança social e a educação), a fim de assegurar que as autoridades europeias, 

nacionais e locais mantêm o pleno direito de introduzir, adotar, manter ou revogar 

quaisquer medidas em relação à adjudicação, organização, financiamento e prestação de 

serviços públicos; solicita, além disso, que esta exclusão seja aplicada independentemente 

das modalidades de prestação e financiamento dos serviços e que os sistemas de segurança 

social sejam excluídos do âmbito das negociações;  

15. Apela, além disso, para que nem as cláusulas suspensivas nem as cláusulas de ajustamento 

para obrigações sejam aplicáveis, nem em relação ao acesso ao mercado, nem ao 

tratamento nacional; 

16. Pede à Comissão que garanta que, na adjudicação de contratos públicos, possam ser 

aplicados critérios ecológicos e sociais, incluindo critérios em matéria de igualdade de 

género; insiste em que os acordos comerciais não devem, em circunstância alguma, afetar 

as disposições da Diretiva «Contratos Públicos» que garantem a aplicação do direito do 

trabalho e que permitem que as entidades adjudicantes utilizem disposições específicas 

relativas aos serviços sociais, de saúde e outros diretamente prestados pela pessoa; recorda 

a Comissão das fortes sensibilidades no que diz respeito à regulamentação das concessões 

de serviços e à necessidade de preservar o espaço político para responder a modelos de 

parcerias público-privadas falhados; 

17. Considera que as negociações sobre uma maior liberalização dos serviços prestados para 

além das fronteiras da UE devem ser acompanhadas de medidas de proteção social, como 

os regimes de rendimento mínimo, de acordo com as práticas nacionais, e do 

estabelecimento de uma cooperação a nível da UE para assegurar condições de trabalho 

conformes à respetiva legislação laboral e social, bem como às convenções coletivas do 

país onde o serviço e, por conseguinte, o trabalho, é prestado, sem prejuízo de disposições 

mais favoráveis na legislação ou acordos aplicáveis no país de origem; 

18. Considera que a capacidade dos governos de adotarem políticas em matéria de contratos 

públicos de serviços responsáveis do ponto de vista social e ecológico, que dão resposta às 

necessidades sociais e ambientais, não deve ser prejudicada e que, por conseguinte, 

qualquer acordo deve respeitar a Convenção n.º 94 da OIT sobre cláusulas laborais nos 

contratos públicos; 

19. Convida as instituições europeias a continuarem a realizar estudos exaustivos e 

independentes de avaliação do impacto social, que se concentrem nos possíveis impactos 

do TiSA na situação social e de emprego na UE e nas outras partes do acordo, incluindo a 

disponibilidade, acessibilidade dos preços, qualidade, acessibilidade e igualdade de acesso 

não discriminatório aos serviços de interesse geral e aos serviços de interesse económico 

geral; solicita a publicação de projeções estatísticas, constantemente atualizadas, sobre os 

ganhos e as perdas de postos de trabalho, por um potencial acordo, no intuito de permitir 

um apoio atempado da Comissão às regiões ou aos Estados-Membros afetados; apela, 

além disso, à ativação de um sistema de controlo, com vista a prevenir casos de violação; 

20. Considera que a UE deve assumir compromissos muito limitados relativamente a 
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quaisquer disposições futuras através do atual Modo 1 do GATS, para não prejudicar as 

exigentes normas e condições de trabalho da UE através da prestação de serviços a ser 

fornecida a partir de países terceiros, especialmente no que diz respeito ao setor das TIC; 

21. Considera que os obstáculos regulamentares devem ser reduzidos, a fim de garantir que a 

mobilidade dos trabalhadores com qualificações de alto nível é vantajosa tanto para as 

empresas europeias como para os trabalhadores europeus; insiste na importância de 

garantir que o TiSA, em circunstância alguma, impede a aplicação das normas sociais e 

laborais, incluindo as normas acordadas sobre o destacamento de trabalhadores; 

22. Recorda que as cláusulas do Acordo referentes ao setor dos transportes não devem 

prejudicar os trabalhadores europeus do setor; incentiva a Comissão Europeia a 

estabelecer restrições claras em matéria de cabotagem, a fim de obstar a qualquer forma 

de dumping social; 

23. Solicita uma definição clara dos trabalhadores abrangidos pelo anexo sobre o Modo 4; 

24. Considera que o acordo deve respeitar plenamente o direito dos signatários de 

modificarem ou retirarem um elemento da sua Lista, tal como estabelecido no artigo XXI 

do Regulamento GATS; espera que o Acordo, e especialmente o anexo sobre o Modo 4, 

contenha disposições destinadas a evitar relações laborais de exploração para 

trabalhadores estrangeiros e uma cláusula de segurança que permita aos membros do 

TiSA aplicarem as salvaguardas necessárias caso haja pressão sobre os salários nacionais, 

caso os direitos dos trabalhadores nacionais estejam em perigo ou em caso de violação de 

outras normas acordadas; 

25. Insta a que sejam tomadas mais medidas para abrir o mercado dos contratos públicos em 

todos os países negociadores do TiSA; realça que, para adjudicarem contratos, as 

empresas devem respeitar as normas sociais e laborais centrais da OIT; considera que os 

contratos não devem ser adjudicados apenas com base no preço, mas que estas medidas 

não devem funcionar como obstáculos ao comércio; 

26. Realça os esforços envidados pela Comissão Europeia para tornar as negociações o mais 

transparentes possível; solicita, no entanto, em consonância com as recomendações da 

Provedora de Justiça Europeia sobre a TTIP, a continuação e intensificação dos esforços 

em curso para aumentar a transparência das negociações, mediante a publicação dos 

documentos pertinentes relativos ao TiSA; apela à adoção de medidas para reforçar o 

diálogo contínuo e transparente com os parlamentos nacionais e todos os ministérios 

relevantes ao nível dos Estados-Membros; salienta a importância dos intervenientes, das 

organizações da sociedade civil e dos parceiros sociais e dos seus conhecimentos 

especializados, e insta a Comissão e os Estados-Membros a envolvê-los e a cooperar 

estreitamente com os mesmos ao longo das negociações relativas ao TiSA, especialmente 

no que diz respeito aos possíveis efeitos que qualquer acordo comercial em serviços possa 

ter no mercado de trabalho; incentiva todas as partes interessadas a participarem 

ativamente e a apresentarem iniciativas, a manifestarem preocupações, a abordarem 

questões problemáticas e a prestarem informações pertinentes para as negociações, e apela 

com urgência a que a Comissão tenha melhor em conta a contribuição dos parceiros 

sociais e da sociedade civil; 

27. Considera necessário manter a possibilidade de os países aplicarem testes de necessidade 
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económica; 

28. Lamenta que o Parlamento não tenha sido consultado antes da adoção do mandato pelo 

Conselho; considera que se perdeu assim uma oportunidade de conduzir as negociações de 

forma tão democrática quanto possível e de envolver, desde o início, aqueles que poderão 

ser mais afetados pelo TiSA; 

29. Lamenta a atual inexistência de estatísticas e dados relativamente ao movimento das pessoas 

singulares (Modo 4) no quadro do já existente Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 

(GATS); observa a intenção de incluir um capítulo semelhante no TiSA; sublinha a 

importância de monitorizar esta categoria de prestadores de serviços, para evitar os abusos e a 

exploração de trabalhadores nacionais de países terceiros;  insta a Comissão a reunir e a 

apresentar, com urgência, informações acerca do número e do tipo de prestadores de serviços, 

incluindo a duração da sua estadia, que entram na UE através do Modo 4 do GATS; sublinha 

que quaisquer futuras disposições do Modo 4 só devem afetar profissionais altamente 

qualificados, ou seja, titulares de um mestrado ou equivalente e empregados em quadros 

superiores de gestão, e que a duração da sua estadia na UE deve ser para um fim específico, 

durante um período de tempo limitado bem determinado, e sujeita a condições específicas; 

30. Solicita também uma diretiva da UE para harmonizar e controlar o fluxo de prestadores de 

serviços individuais de países terceiros que entram na UE através destas disposições, com 

vista a estabelecer as condições de entrada e de estadia de prestadores de serviços individuais; 

31. Salienta que os Estados-Membros devem conservar a sua plena soberania quanto à 

decisão de se comprometerem ou não relativamente a quaisquer futuras disposições do 

Modo 4; sublinha, além disso, que quaisquer setores incluídos nestas disposições devem 

ser identificados em conjunto e em plena cooperação com os parceiros sociais; 

32. Salienta que, antes de assumir quaisquer novos compromissos sobre o comércio mundial 

de serviços, a Comissão deve apresentar uma avaliação exaustiva do impacto na economia 

e no mercado de trabalho de todos os atuais modos do GATS desde a sua entrada em 

vigor; solicita à Comissão que, assim que possível, apresente uma avaliação de impacto do 

TiSA relativamente às condições de trabalho, aos possíveis efeitos no que diz respeito à 

concorrência desleal e a qualquer eventual declínio em determinados setores devido a uma 

maior concorrência de países terceiros; 
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