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Resolução do Parlamento Europeu sobre as negociações em matéria de comércio e 
investimentos entre a UE e os Estados Unidos da América
(2013/2558(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a declaração conjunta da Cimeira UE-EUA, emitida em 28 de 
novembro de 2011, e a declaração conjunta do Conselho Económico Transatlântico 
UE-EUA (CET), emitida em 29 de novembro de 2011,

– Tendo em conta o relatório final do Grupo de Trabalho de Alto Nível para o Emprego e 
o Crescimento (HLWG), de 11 de fevereiro de 20131,

– Tendo em conta a declaração conjunta, de 13 de fevereiro de 2013, proferida pelo 
Presidente norte-americano, Barack Obama, o Presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Durão Barroso, e o Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 7 e 8 de fevereiro de 20133,

– Tendo em conta a suas resoluções anteriores, nomeadamente a resolução de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações económicas e comerciais com os Estados Unidos da 
América4

– Tendo em conta a declaração conjunta da 73.ª Reunião Interparlamentar do Diálogo 
Transatlântico de Legisladores (TLD), realizada em Washington, em 30 de novembro e 
1 de dezembro de 2012,

– Tendo em conta o relatório final do projeto elaborado pelo Centro de Investigação das 
Políticas Económicas (Centre for Economic Policy Research, Londres), de março de 
2013, intitulado «Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An 
Economic Assessment»5,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do Regimento,

A. Considerando que a UE e os EUA são os maiores operadores comerciais e investidores a 
nível mundial, representando conjuntamente cerca de metade do PIB mundial e um terço 
do comércio mundial;

B. Considerando que os mercados da UE e dos EUA estão profundamente integrados, em 
que, em média, perto de 2 mil milhões de bens e serviços são comercializados 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
4 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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quotidianamente a nível bilateral, gerando milhões de empregos em ambas as 
economias, e que os investimentos da UE e dos EUA constituem o verdadeiro motor das 
relações transatlânticas, tendo totalizado mais de 2 394 biliões de euros em 2011;

C. Considerando que, de acordo com o relatório de avaliação de impacto preparado pela 
Comissão Europeia, com base num relatório elaborado pelo Centro de Investigação das 
Políticas Económicas, a plena implementação de uma parceria transatlântica ambiciosa e 
abrangente em matéria de comércio e investimento poderá trazer ganhos económicos 
significativos para a UE (119,2 mil milhões de euros por ano) e para os EUA (94,9 mil 
milhões de euros por ano) e poderá também provocar o aumento das exportações da UE 
para os EUA, em cerca de 28%, e das exportações totais da UE, em cerca de 6%, 
beneficiando os exportadores de bens e serviços da UE, assim como os seus 
consumidores;

D. Considerando que a UE e os EUA partilham valores comuns, sistemas legais 
comparáveis e normas elevadas de proteção laboral e ambiental;

E. Considerando que a economia global continua vulnerável e que, quer a UE, quer os 
EUA, devem explorar plenamente todo o potencial de uma cooperação económica mais 
estreita, com o objetivo de potenciar os benefícios do comércio internacional para 
superar a crise económica;

F. Considerando que, após a Cimeira UE-EUA, em novembro de 2011, o HLWG foi 
incumbido de identificar opções para dinamizar o comércio e o investimento, a fim de 
favorecer, com benefícios mútuos, a criação de emprego, o crescimento económico e a 
competitividade;

G. Considerando que o HLWG analisou conjuntamente um vasto leque de potenciais 
opções para a expansão do comércio e do investimento transatlânticos e que, no relatório 
final que elaborou, chegou à conclusão de que um acordo abrangente sobre comércio e 
investimento constituiria a solução com mais benefícios para ambas as economias;

H. Considerando que o reforço do sistema multilateral continua a ser um objetivo 
fundamental, o que não exclui a conclusão de acordos bilaterais que transcendam os 
compromissos assumidos no âmbito da OMC e que complementem as regras 
multilaterais; 

I. Considerando que a Comissão, em 12 de março de 2013, submeteu à apreciação do 
Conselho a autorização para o início de negociações e de projetos de diretrizes de 
negociação;

Contexto económico e político

1. Considera que se deve reafirmar a importância estratégica das relações económicas entre 
a UE e os EUA e que estes devem desenvolver abordagens comuns no que diz respeito 
ao comércio global e às questões relacionadas com o investimento e o comércio;

2. Considera que é fundamental que a UE e os EUA aprofundem as suas relações 
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económicas e comerciais e desenvolvam o potencial inexplorado de um verdadeiro 
mercado transatlântico, por forma a maximizar o potencial de emprego e de 
crescimento; entende que tal se afigura particularmente pertinente no atual contexto de 
crise económica, de níveis de dívida pública elevados, de taxas de desemprego elevadas 
e de baixas projeções de crescimento em ambas as margens do Atlântico;

3. Considera que a UE deve valer-se da sua vasta experiência de negociação de acordos 
comerciais bilaterais aprofundados e abrangentes para alcançar resultados ainda mais 
ambiciosos com os EUA;

Relatório final do HLWG

4. Regista a apresentação do relatório final do HLWG e subscreve a recomendação de dar 
início a negociações para um acordo abrangente sobre comércio e investimento;

5. Regozija-se com o destaque atribuído aos seguintes aspetos no relatório final: (i) 
melhoria significativa do acesso recíproco ao mercado de bens, serviços, investimentos 
e contratos públicos, a todos os níveis de governo; (ii) redução das barreiras não pautais 
e aperfeiçoamento da compatibilidade dos regimes regulamentares; e (iii) 
desenvolvimento de regras comuns para enfrentar os desafios e oportunidades globais de 
comércio;

6. É de opinião que, tendo em conta as tarifas já existentes, em média pouco elevadas, a 
chave para otimizar todo o potencial das relações transatlânticas reside na eliminação 
das barreiras não pautais, que consistem principalmente em procedimentos aduaneiros e 
restrições regulamentares «aquém-fronteiras» (behind-the-border); apoia o objetivo 
proposto pelo GTAN de se caminhar progressivamente no sentido de um mercado 
transatlântico ainda mais integrado;

7. Acolhe favoravelmente a recomendação que preconiza a procura de novos meios de 
redução de custos e de atrasos administrativos desnecessários decorrentes da 
regulamentação, alcançando níveis de saúde, segurança e proteção ambiental que cada 
parte considere adequados, ou, atingindo objetivos regulamentares legítimos;

Mandato de negociação

8. Reafirma o seu apoio a um acordo abrangente sobre comércio e investimento com os 
EUA, que favoreceria a criação de empregos de elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficiaria os consumidores da UE e abriria novas oportunidades para as 
empresas da UE comercializarem os seus bens e serviços nos EUA;

9. Exorta o Concelho a seguir as recomendações formuladas no relatório final do GTAN e 
a autorizar, sem demora, a Comissão a iniciar as negociações relativas a uma Parceria 
Transatlântica em matéria de Comércio e Investimento (TTIP) com os EUA;

10. Salienta que este acordo deve imperativamente ser ambicioso e vinculativo para todos os 
níveis de governo, reguladores e outras autoridades competentes de ambos os lados; 
sublinha que o acordo deve também conduzir, no terreno, a uma verdadeira abertura de 
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mercado e à facilitação do comércio e prestar especial atenção às formas de alcançar 
uma maior convergência regulamentar transatlântica; considera que o acordo não deve 
prejudicar a diversidade cultural e linguística da União;

11. Salienta que o acordo deve incluir uma forte proteção dos direitos de propriedade 
intelectual (DPI), incluindo das indicações geográficas; considera que outros pontos de 
divergência ao nível dos DPI devem ser resolvidos de acordo com as normas de 
proteção internacional;

12. Regozija-se, em particular, com a recomendação do GTAN para a UE e os EUA terem 
em atenção aspetos ambientais e laborais no que diz respeito ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável;

13. Reafirma o seu apoio à redução das barreiras regulamentares desnecessárias e encoraja a 
Comissão e a Administração dos EUA a incluírem no acordo mecanismos (incluindo 
uma cooperação regulamentar a montante), com vista a evitar futuros obstáculos;

14. Reafirma a sua convicção de que um acordo abrangente sobre comércio e investimento 
UE-EUA pode ser portador de vantagens mútuas, benéficas para ambas as economias, e 
de que uma integração mais estreita multiplicaria consideravelmente os lucros para as 
duas economias;

15. Recorda a necessidade de uma contínua cooperação com as partes interessadas, 
nomeadamente representantes do setor empresarial, ambiental, dos consumidores, dos 
trabalhadores, entre outros, ao longo do processo de negociação, por forma a assegurar 
que as conversações se baseiam em factos reais e a fomentar o apoio da opinião pública; 

16. Chama a atenção para a necessidade de a qualidade prevalecer ao longo do tempo e 
acredita que os negociadores não concluirão um acordo apressado que não traga 
benefícios tangíveis para as nossas empresas, trabalhadores e cidadãos;

Papel do Parlamento

17. Aguarda com expectativa a abertura das negociações com os EUA, que segue 
atentamente, bem como a perspetiva de contribuir para o seu êxito; recorda que a 
Comissão tem a obrigação de manter o Parlamento imediata e plenamente informado em 
todas as fases das negociações (antes e depois das rondas de negociações); manifesta o 
seu empenho em resolver as questões legislativas e regulamentares que as negociações e 
o futuro acordo poderão suscitar;

18. Está empenhado em trabalhar em estreita colaboração com o Conselho, a Comissão, o 
Congresso e o Governo dos EUA, bem como as partes interessadas, a fim de tirar 
partido de todo o potencial económico resultante da relação económica transatlântica e 
de reforçar a liderança da UE e dos EUA em matéria de liberalização e de 
regulamentação do comércio e do investimento estrangeiro;

19. Recorda que o Parlamento será chamado a conceder a sua aprovação ao futuro acordo 
TTIP, como definido pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e que, 
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por conseguinte, as suas posições devem ser tomadas devidamente em consideração em 
todas as fases; 

20. Recorda que o Parlamento fará o possível por acompanhar a execução do futuro acordo;

o
o   o

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e à Administração e ao 
Congresso dos EUA.


