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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Considera que os EUA e a UE são importantes parceiros estratégicos; salienta que a 
Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) é o mais importante projeto 
entre a UE e os EUA e irá reforçar a parceria transatlântica no seu todo, para além da sua 
vertente comercial; destaca que a conclusão deste acordo se reveste de elevada 
importância geopolítica numa altura em que os EUA se estão a voltar para a Ásia e estão a 
concluir a Parceria Transpacífico; realça que se prevê que a TTIP terá um efeito positivo 
no emprego, na competitividade e no crescimento das duas economias, ambas afetadas 
pela crise; salienta a necessidade de que estas negociações sejam conduzidas da forma 
mais transparente e aberta possível;

2. Salienta que a política comercial é uma parte determinante da ação externa da UE e, como 
tal, deve ser formulada de modo a estar em consonância com outras políticas comerciais e 
instrumentos políticos; incentiva, por conseguinte, uma estreita interação entre os 
comissários e as direções-gerais competentes, o Serviço Europeu para a Ação Externa e os 
Estados-Membros;

3. Faz notar a importância estratégica da TTIP no reforço e na modulação da governação 
económica e comercial a nível mundial com base em regras assentes em valores comuns à 
UE e aos EUA, especialmente num mundo cada vez mais multipolar; observa que o seu 
impacto não terá apenas consequências bilaterais, visto que favorecerá o estabelecimento 
de normas e regulamentações comuns que poderão, mais tarde, ser adotadas a nível 
global; salienta, a este respeito, que as negociações bilaterais conduzidas pela UE não 
devem ser um substituto mas sim um catalisador de uma maior liberalização comercial na 
OMC;

4. Salienta que a TTIP, em vez de reduzir as normas, sobretudo em domínios importantes 
como a proteção dos consumidores, os direitos laborais ou o ambiente, deve ter em conta 
as diferenças existentes entre os sistemas regulamentares da UE e dos EUA e procurar 
encontrar normas comuns elevadas como modelo para o mundo, já que tal reforçaria a 
posição económica mundial da UE, promovendo simultaneamente os nossos valores; frisa 
que nenhuma das disposições do capítulo referente à proteção dos investimentos deverá 
ser entendida como subvertendo o direito da UE ou dos Estados-Membros de, em 
conformidade com as respetivas competências, regulamentar com vista a prosseguir 
objetivos legítimos de políticas públicas;

5. Salienta que ambas as partes na TTIP se devem comprometer a incentivar as empresas a 
respeitarem as orientações da OCDE em matéria de empresas multinacionais; observa que 
as partes devem colaborar com os sindicatos para controlar se as multinacionais cumprem 
estas orientações;

6. Solicita à Comissão que, no que se refere à contratação pública, esteja ciente do caráter 
sensível dos domínios da defesa e segurança e tenha em conta os objetivos definidos pelos 
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Chefes de Estado e de Governo no Conselho de Defesa de 2013 para promover o 
estabelecimento de um mercado de defesa e segurança europeu e de uma base tecnológica 
e industrial de defesa europeia (BTIDE); 

7. Salienta que a conclusão da TTIP abre perspetivas de um vasto espaço económico que 
poderá acolher países terceiros com os quais a UE e os EUA mantêm relações económicas 
e comerciais estreitas; solicita à Comissão que se certifique de que o acordo final poderá 
ser alargado de forma a permitir uma estreita cooperação com os países com os quais a 
UE e os EUA celebraram acordos de livre comércio, e que, nesse contexto, consulte em 
particular os países que serão afetados pela TTIP, como o México e o Canadá, devido ao 
Acordo de Comércio Livre da América do Norte, a Turquia, por causa de sua União 
Aduaneira com a UE, bem como os países do EEE; assinala que, de acordo com estudos 
realizados, a TTIP terá um impacto positivo nas economias de países terceiros, como 
sejam novas oportunidades para os países em desenvolvimento;

8. Sublinha que o aprovisionamento energético da UE depende, em grande medida, de fontes 
externas, instando por isso a Comissão a garantir a inclusão de um capítulo forte relativo à 
energia na TTIP; frisa o potencial da TTIP para diversificar o aprovisionamento da UE em 
hidrocarbonetos e contribuir para a sua segurança energética; insta a Comissão a estudar a 
forma como este potencial poderia ser explorado, respeitando elevadas normas 
ambientais, a transição para economias de baixo carbono e objetivos ambiciosos da UE no 
combate às alterações climáticas; insiste em que o acordo não deve interferir com os 
direitos que assistem os parceiros de controlarem a prospeção e exploração das suas fontes 
de energia;

9. Considera que o presente acordo deve ser acompanhado de um aprofundamento da 
cooperação parlamentar transatlântica e que o reforço das relações comerciais e de 
investimento através da TTIP devem conduzir, no futuro, a um quadro político mais 
amplo e robusto para desenvolver abordagens comuns, reforçar a parceria estratégica e 
melhorar a cooperação global entre a UE e os EUA; salienta que os instrumentos criados 
para reforçar a cooperação regulamentar não devem afetar os procedimentos legislativos 
europeus ou americanos e que os legisladores devem ser adequadamente envolvidos, no 
respeito dos respetivos direitos parlamentares, nos organismos que venham a ser criados 
para efeitos de cooperação regulamentar; salienta a necessidade de também envolver todas 
as partes interessadas;

10. Lembra à Comissão que a abolição pelos EUA do regime de vistos para cinco 
Estados-Membros da UE continua pendente;

11. Toma nota de que a Comissão está a tomar medidas para aumentar a transparência das 
negociações; reconhece que já foram feitos progressos; solicita à Comissão que continue a 
desenvolver esforços junto das autoridades dos EUA tendo em vista uma maior 
transparência parlamentar das negociações, incluindo o acesso oportuno aos documentos 
de negociação; salienta que, para que o acordo seja bem-sucedido, é essencial uma 
comunicação adequada com a sociedade civil e exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a intensificarem as suas ações de sensibilização dos cidadãos; confia em que a abordagem 
mais transparente por parte da Comissão também se estenda a outras negociações 
comerciais.
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