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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 

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

aprovar: 

A. Considerando que o bom funcionamento do sistema judicial, tanto na União Europeia, 

como nos Estados Unidos da América, torna desnecessário o estabelecimento de 

mecanismos privados de resolução de litígios entre os investidores e o Estado (RLIE) no 

acordo em questão; 

B. Considerando que a União Europeia e os Estados Unidos possuem quadros jurídicos 

internos eficazes e se regem pelo Estado de direito; 

C. Considerando que os acordos internacionais de comércio e de investimento celebrados 

pelas instituições da UE estão sujeitos aos direitos garantidos pela UE e aos princípios 

subjacentes à proteção destes direitos na UE, como o princípio da precaução, que se aplica 

à proteção do ambiente, da saúde e do consumidor; 

D. Considerando que nove Estados-Membros da UE celebraram acordos bilaterais de 

proteção dos investimentos com os EUA, que conferem às empresas dos EUA o direito de 

interpor ações contra esses Estados-Membros, e que numerosos acordos bilaterais 

celebrados entre os Estados-Membros da UE contêm algumas cláusulas de resolução de 

litígios investidores-Estado, mas que o Regulamento (UE) n.º 912/2014 prevê a 

substituição dos acordos de investimento bilaterais concluídos entre Estados-Membros 

pela inclusão de um capítulo sobre investimentos na TTIP - mesmo sem resolução de 

litígios entre os investidores e o Estado; 

E. Considerando que as negociações em questão devem conduzir a um acordo ambicioso que 

proteja o modelo europeu de economia social de mercado, tal como consagrado nos 

Tratados da União Europeia, e que represente uma melhoria significativa para os 

cidadãos, trabalhadores e consumidores, assim como uma abertura do mercado para as 

empresas da União Europeia, incluindo as PME; 

F. Considerando que os acordos internacionais se baseiam no princípio da segurança jurídica 

e da previsibilidade e que existem inúmeros casos em que a UE e outros Estados levaram 

os EUA a tribunal, no quadro da OMC, por alegado incumprimento das suas obrigações 

internacionais; 

G. Considerando que o artigo 1.º do TUE prevê que «as decisões serão tomadas de uma 

forma tão aberta quanto possível e ao nível mais próximo possível dos cidadãos»; que o 

artigo 10.º, n.º 3, do TUE estabelece que «as decisões são tomadas de forma tão aberta e 

tão próxima dos cidadãos quanto possível»; que, nos termos do artigo 218.º, n.º 10, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o Parlamento Europeu tem o direito a 

ser «imediata e plenamente informado em todas as fases do processo» de negociação e 

celebração de acordos entre a União e países terceiros; e que a Provedora de Justiça 

Europeia realçou, na decisão que conclui o seu inquérito de iniciativa própria 

OI/10/2014/RA, a necessidade de transparência nas negociações da TTIP e no acesso do 
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público aos documentos da TTIP; 

1. Formula as seguintes recomendações à Comissão: 

 a. Sublinha que as preocupações manifestadas pela opinião pública devem refletir-se nas 

negociações relativas aos acordos de comércio e investimento; 

 b. Assinala que a igualdade de tratamento entre os investidores locais e estrangeiros não 

é possível ao abrigo das reformas elaboradas no quadro do Acordo Económico e 

Comercial Global (AECG) relativas aos mecanismos de resolução de litígios entre 

Estados e investidores; 

 c. Observa que, para assegurar que os investidores estrangeiros são tratados de uma 

forma não discriminatória e que dispõem de igualdade de oportunidades para recorrer 

e obter ressarcimento das suas queixas, não é necessária a inclusão na TTIP de normas 

relativas à proteção do investimento ou de um mecanismo de resolução de litígios 

entre os investidores e o Estado; mantém a firme convicção de que qualquer acordo 

TTIP não deve incluir normas relativas à proteção do investimento, nem um 

mecanismo de resolução de litígios entre os investidores e o Estado, uma vez que o 

nível de proteção do investimento na UE e nos EUA é suficiente para garantir a 

segurança jurídica; 

 

 d. Solicita à Comissão que torne acessível ao público as versões consolidadas dos textos 

que conjuguem as posições da UE e dos EUA sobre projetos de capítulos, 

assegurando, deste modo, que todas as partes interessadas disponham de um acesso 

equitativo à informação durante todas as etapas das negociações; 

 e. Observa que os mecanismos de resolução de litígios existentes apresentam sérias 

lacunas, tanto em termos processuais como em termos de substância; 

 f. Insta a Comissão a opor-se à inclusão no acordo TTIP de um mecanismo de resolução 

de litígios entre os investidores e o Estado, tendo em conta os sistemas jurídicos 

desenvolvidos da UE e dos Estados Unidos e o facto de um mecanismo de resolução 

de litígios entre Estados e o recurso aos sistemas judiciais e jurídicos nacionais 

constituírem as ferramentas mais adequadas para a resolução de litígios sobre 

investimentos; 

 g. Sublinha que é necessário reforçar a legitimidade democrática da política comercial da 

União Europeia; insta a Comissão a ter em conta as respostas à consulta pública que 

levou a cabo, em particular os 97 % de respostas que se opõem à RLIE; 

 h. Exorta a Comissão a garantir que os investidores estrangeiros são tratados de uma 

forma não discriminatória e que dispõem de igualdade de oportunidades para recorrer 

e obter ressarcimento das suas queixas, não beneficiando, ao mesmo tempo, de mais 

direitos que os investidores nacionais; insta ainda a Comissão a opor-se à inclusão de 

mecanismos de RLIE na TTIP, uma vez que estão disponíveis outras opções de 

proteção do investimento, tais como as vias de recurso internas; 

 i. Insta a Comissão a garantir que, caso seja adotado um mecanismo de resolução de 
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litígios, as suas decisões relativas a casos individuais não substituem nem invalidam o 

direito nacional em vigor das partes contratantes e que as alterações introduzidas por 

legislação futura - não tendo caráter retroativo - não podem ser contestadas ao abrigo 

desse mecanismo de resolução de litígios; 

 j. Exorta a Comissão a assegurar que, aquando da criação do quadro para a futura 

cooperação, sejam plenamente respeitados os sistemas regulamentares estabelecidos 

de ambos os lados do Atlântico, bem como o papel do Parlamento Europeu no 

processo de tomada de decisões da UE e os poderes de controlo que este dispõe em 

relação aos processos regulamentares da UE; 

 k. Insta a Comissão a indicar claramente ao parceiro de negociação que o princípio da 

precaução é um dos princípios fundamentais da política europeia em matéria 

ambiental, sanitária, e de defesa do consumidor, e que nele assenta a ação célere e 

prospetiva desenvolvida com vista a evitar um risco para a saúde das pessoas, dos 

animais e das plantas ou a degradação do ambiente, e a assegurar que as negociações 

não resultem no enfraquecimento do princípio da precaução pelo qual se rege a UE, 

em particular nos domínios da proteção do ambiente, da saúde e dos alimentos, bem 

como da defesa do consumidor; 

 l. Convida a Comissão a garantir que a adoção de legislação nacional continua a ser da 

competência exclusiva dos órgãos legislativos legítimos da UE, promovendo as mais 

elevadas normas de proteção dos cidadãos, nomeadamente nos domínios da saúde, da 

segurança, do ambiente, dos direitos dos consumidores e dos trabalhadores e dos 

serviços públicos de interesse geral; considera vital preservar o direito soberano dos 

Estados-Membros para solicitar uma derrogação, do âmbito das negociações da TTIP, 

dos serviços públicos e coletivos, como a água, a saúde, a educação, a segurança 

social, a cultura e a comunicação social, a qualidade dos produtos e o direito dos 

órgãos de poder municipal e local à autonomia administrativa; exorta a Comissão a 

garantir que todos os processos no âmbito da cooperação regulamentar respeitem 

plenamente as competências legislativas do Parlamento Europeu e do Conselho, em 

estrita conformidade com os Tratados da UE e que não atrasem, direta ou 

indiretamente, o processo legislativo europeu; 

 m. Sublinha que, enquanto nem os Estados-Membros da União Europeia nem a União 

Europeia tomarem uma decisão sobre uma harmonização abrangente do direito da 

propriedade intelectual, incluindo os direitos de autor, as marcas comerciais e as 

patentes, a Comissão não deverá negociar estes assuntos no âmbito do AECG ou da 

TTIP; 

 n. Considera que é da maior importância que a UE e os EUA continuem empenhados e 

envolvidos nas discussões multilaterais globais sobre harmonização de patentes 

através dos órgãos internacionais existentes e, por conseguinte, cautelosos em relação 

à introdução, na TTIP, de disposições em matéria de direito material das patentes, em 

especial no que diz respeito a questões relacionadas com a patenteabilidade e os 

períodos de carência; 

 

 o. Insta a Comissão a garantir que as negociações sobre a TTIP abordam também a 



 

PE549.425v03-00 6/7 AD\1060239PT.doc 

PT 

necessidade de reforçar o reconhecimento e preservar a proteção de determinados 

produtos, cuja origem é de grande importância; realça, por conseguinte, que é 

fundamental garantir eficazmente a aplicação das indicações geográficas da UE, a fim 

de poder executar essas regras; insta a Comissão, a este respeito, a zelar por que as 

regras relativas à exceção cultural continuem a ser excluídas do âmbito do mandato de 

negociação; 

 p. Insta a Comissão, no que diz respeito ao acesso ao mercado, a assegurar derrogações 

adequadas para os serviços sensíveis, tais como os serviços públicos e de utilidade 

pública (nomeadamente água, saúde, sistemas de segurança social e educação), 

concedendo margem de manobra suficiente às autoridades nacionais e locais para 

legislar no interesse público; é necessário consagrar no acordo uma derrogação 

explícita a respeito destes serviços, que se baseie no artigo 14.º do TFUE, em 

articulação com o Protocolo n.º 26, independentemente de quem os presta, sob que 

forma são prestados e como são financiados; observa que, neste contexto, seria muito 

útil apresentar uma declaração conjunta que reflita um compromisso claro assumido 

pelos negociadores de excluir estes setores das negociações; 

 q. Solicita à Comissão que zele por que todas as matérias em benefício dos artistas e 

produtores europeus sejam incluídas nas regras relativas à exceção cultural; 

 r. Convida a Comissão a oferecer garantias quanto à inclusão do setor da edição na 

exceção cultural; 

 s. Recorda que, no domínio dos concursos e contratos públicos, não devem ser postos em 

causa os critérios sociais e ecológicos de adjudicação, nem o seu possível 

alargamento; 

 t. Insta a Comissão a garantir que ambas as partes contratantes se comprometem a 

respeitar e a aplicar sobretudo as normas laborais fundamentais da OIT e as 

orientações da OCDE para as empresas multinacionais; considera que, em caso de 

conflito, é necessário garantir, de forma eficaz, o cumprimento das normas laborais e 

sociais; 

 u. Salienta que o direito de participação, a lei sobre a organização social das empresas e a 

liberdade de negociação coletiva ou outros direitos de proteção dos trabalhadores, do 

ambiente e dos consumidores não podem, em caso algum, ser interpretados como 

«entraves não pautais ao comércio»; 

 v. Recorda ainda que devem ser rejeitadas definições pouco claras de termos jurídicos no 

AECG e na TTIP, tais como «tratamento justo e equitativo» ou «expropriação 

indireta»; 
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