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SUGESTÕES

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

1. Solicita à Comissão que respeite o disposto no artigo 208.º do Tratado de Lisboa nas suas 
relações comerciais e inclua na Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 
(TTIP) uma referência explícita à política de desenvolvimento como um dos objetivos 
legítimos das políticas públicas, bem como o princípio da coerência entre políticas na 
promoção do desenvolvimento, segundo o qual os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento devem ser tidos em consideração nas políticas suscetíveis de afetar os 
países em desenvolvimento;

2. Solicita à Comissão que tenha presente que, dada a dimensão e o âmbito da economia 
transatlântica, as repercussões da TTIP ultrapassarão as relações bilaterais e terão, sem 
dúvida, um impacto nos países em desenvolvimento, na medida em que um acordo 
comercial desta envergadura deverá redefinir as regras do comércio internacional e 
estabelecer novas normas; solicita à Comissão que encomende um estudo independente 
sobre o impacto da TTIP nos países em desenvolvimento e nos futuros objetivos em 
matéria de desenvolvimento, quando as disposições deste acordo forem mais claras, uma 
vez que a redação do mandato de negociação tem um caráter tão geral que é difícil prever 
as eventuais repercussões nos países em desenvolvimento;

3. Solicita à Comissão que tenha em conta o facto de as repercussões da TTIP nos países em 
desenvolvimento variarem em função das estruturas económicas e das atuais relações 
comerciais desses países; solicita igualmente à Comissão que tenha presente que a maioria 
dos países em desenvolvimento beneficia de um determinado nível de preferências pautais 
concedidas tanto pela UE como pelos EUA; convida a Comissão a intensificar o diálogo 
com os países em desenvolvimento a fim de avaliar o impacto da TTIP e o provável risco 
de erosão das preferências e de desvio de fluxos comerciais e de investimento para alguns 
desses países;

4. Solicita à Comissão que, no seu diálogo com os países em desenvolvimento, saliente o 
potencial da TTIP para criar novas oportunidades para os países em questão em matéria de 
comércio internacional, que podem resultar de um aumento do crescimento e da procura 
de bens exportados tanto na UE como nos EUA, bem como da diminuição dos custos 
comerciais decorrente da necessidade de adaptar uma única série de normas e padrões 
para ter acesso a ambos os mercados; recomenda à Comissão que tome medidas para 
reduzir os custos associados ao cumprimento das regulamentações (nomeadamente para as 
PME) e apoie as iniciativas que visem promover a integração dos países em 
desenvolvimento nas cadeias de valor mundiais recorrendo a instrumentos de cooperação 
para o desenvolvimento adequados; 

5. Solicita à Comissão que preste apoio político e assistência técnica aos países em 
desenvolvimento promovendo a criação de zonas de comércio regionais fortes e 
avançando para uma abordagem mais justa nas suas negociações dos acordos de parceria 
económica (APE) que visem a constituição de um quadro seguro para os fluxos 
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comerciais e de investimento entre a UE e os países ACP;

6. Insta a Comissão a velar por que a TTIP não reduza a importância da OMC e contribua 
para um sistema comercial mundial sustentável e justo sem excluir questões importantes 
para os países em desenvolvimento, como a segurança alimentar, os subsídios agrícolas e 
o combate às alterações climáticas, alcançando progressos em instâncias multilaterais 
democráticas, nomeadamente a OMC, opção preferencial da UE, bem como a concluir, 
com êxito, as negociações da Ronda de Doa, pois esta é a melhor forma de alcançar um 
sistema comercial inclusivo e benéfico para todos; insta igualmente a Comissão a velar 
por que o terceiro pilar da TTIP respeite as normas multilaterais nos termos das quais a 
OMC prevê exceções para os países em desenvolvimento, sobretudo no que se refere à 
possibilidade de restrições à exportação no domínio da energia e do acesso a 
matérias-primas;

7. Solicita à Comissão que promova, no âmbito das negociações, as normas mais rigorosas 
em matéria de direitos humanos, normas da OIT, trabalho digno, proteção do ambiente, 
acesso universal a serviços públicos de qualidade, proteção social, cobertura pública e 
universal de saúde, acesso universal a medicamentos, bem como segurança dos alimentos 
e produtos; incentiva a UE a assumir o papel de defensora dos interesses dos países em 
desenvolvimento; 

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem a transparência e a natureza 
democrática das negociações, reforçando o diálogo com a sociedade civil e outros 
intervenientes.



AD\1050657PT.doc 5/5 PE544.467v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 24.2.2015

Resultado da votação final +:
–:
0:

16
7
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nathan Gill, Enrique 
Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, 
Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György 
Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, 
Anna Záborská

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Marina Albiol Guzmán, Juan Fernando López Aguilar, Judith 
Sargentini

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Kosma Złotowski


