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SUGESTÕES

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

1. Formula as seguintes recomendações à Comissão:

a. Assegure que seja alcançado um acordo global e ambicioso sobre a TTIP que permita 
o estabelecimento de condições de concorrência equitativas nos dois lados do 
Atlântico, sem deixar de ter em conta os valores da economia social de mercado 
europeia, proporcionando benefícios aos consumidores, à indústria e aos investidores, 
melhorando a qualidade do emprego e o crescimento e garantindo uma cooperação a 
nível regulamentar que em nada prejudique o controlo democrático em ambos os lados 
do Atlântico; este acordo visará igualmente a transição para uma sociedade mais 
sustentável;

b. Tome medidas imediatas para garantir que o comércio e os investimentos dos atores 
financeiros em ambos os lados do Atlântico, bem como a igualdade de acesso ao 
mercado para todos os prestadores de serviços nos Estados Unidos e na Europa, são 
regulamentados com base nos mais elevados níveis de proteção, especialmente em
domínios como a saúde e a segurança, a defesa dos consumidores, trabalho, direitos 
sociais, regulamentação dos serviços financeiros, legislação em matéria de ambiente, 
segurança alimentar e proteção de dados; garanta que nenhuma disposição seja 
suscetível de impedir o reforço destas normas no futuro, tanto do ponto de vista 
material como pela indução de um efeito dissuasor, e que o acordo TTIP inclua um 
capítulo específico sobre as PME;

c. Considere que um bom acordo sobre normas regulamentares pode constituir um 
precedente à escala global para futuros acordos de comércio e de investimento, 
reduzindo os custos das empresas, nomeadamente das PME, a nível mundial;

d. Reconheça que os principais beneficiários do acordo TTIP podem ser as PME, pois as 
grandes empresas têm economias de escala que lhes permitem aceder facilmente aos 
mercados de ambos os lados do Atlântico e que as PME não dispõem de recursos 
financeiros, jurídicos ou outros para lidar com as divergências regulamentares e outras 
barreiras ao comércio; 

e. Assegure uma maior transparência e o intercâmbio de informações no âmbito das 
regras em matéria de auxílios estatais e de atribuição de auxílios estatais, garantindo 
simultaneamente a prestação de serviços de interesse económico geral, bem como uma 
cooperação mais estreita entre as autoridades de concorrência no domínio das fusões, 
da política anti-trust, das empresas estatais e dos subsídios; tome medidas imediatas 
para garantir a inclusão de um capítulo relativo à concorrência no Acordo;

f. Tome medidas imediatas para assegurar que as negociações relativas ao acesso aos 
mercados dos serviços financeiros são combinadas com o reconhecimento mútuo e a 
convergência ascendente no Regulamento Financeiro, o que implica a promoção de 
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normas mais rigorosas e do interesse geral como um dos seus principais objetivos; 
apoia cada vez mais as normas internacionais nos esforços de cooperação em curso em 
outros fóruns internacionais, incluindo as regras de Basileia III, sem prejuízo da 
capacidade da UE e das autoridades dos Estados-Membros para regular e 
supervisionar os produtos financeiros e práticas no exercício das suas funções 
regulamentares e de supervisão;

g. Envide todos os esforços no sentido de aproveitar plenamente a oportunidade 
oferecida pelas negociações do acordo TTIP para obter avanços conjuntos no domínio 
dos serviços financeiros de forma positiva e construtiva, tirando partido do que já foi 
alcançado por ambas as partes neste domínio; os tópicos de debate poderão incluir 
consultas bilaterais antes da adoção de nova legislação, a transparência para as partes 
interessadas quando se trata de debates bilaterais sobre questões financeiras e maior 
responsabilização dos órgãos eleitos;

h. Se abstenha de assumir mais compromissos de acesso aos mercados em prol dos 
serviços financeiros, porquanto a interdependência, a complexidade e a dimensão 
excessiva de determinadas entidades geram e propagam os riscos sistémicos e 
representam uma ameaça para a estabilidade financeira;

i. Apresente uma proposta de Diretiva contra a erosão da base tributável e a 
transferência de lucros, por forma a pôr termo à concorrência prejudicial praticada por 
empresas, nomeadamente multinacionais, que organizam a sua situação fiscal global, 
muitas vezes a nível transatlântico, de forma a permitir a transferência de lucros para 
jurisdições com uma menor carga fiscal, tendo em conta os trabalhos da OCDE; 
garanta que os fundos «offshore», cujos gestores operam em ambos os lados do 
Atlântico, sejam obrigados a estabelecer a sua sede social «on shore»; tome medidas 
imediatas para garantir um intercâmbio automático de informações e a elaboração de 
relatórios por país sobre a fiscalidade, com exceção das PME; estabeleça uma 
definição e uma lista dos paraísos fiscais a nível da UE, tendo em conta os trabalhos 
da OCDE;

j. Adote medidas imediatas no sentido de incluir medidas legislativas no âmbito da TTIP 
que combatam o planeamento fiscal agressivo através do sistemático fluxo 
transatlântico de capitais e assegure que esta circulação está, pelo contrário, baseada 
na atividade económica e não procura evitar o pagamento de impostos no país de 
produção; reforce a transparência e o grau de pormenorização das estatísticas da 
balança de pagamentos nos dois lados do Atlântico;

k. Tome medidas imediatas para garantir a concorrência leal e a igualdade de acesso ao 
mercado para as empresas europeias, incluindo as PME, aos contratos públicos e aos 
contratos públicos nos EUA e garanta que tais contratos prevejam a obrigatoriedade do 
respeito de critérios de desempenho social, ético e ambiental; reconheça que o atual 
desequilíbrio verificado no acesso ao mercado dos contratos públicos nos EUA e na 
UE constitui uma concorrência desleal; reconheça que 85 % dos concursos públicos da 
União Europeia se encontram já abertos a fornecedores dos EUA, enquanto apenas 
32 % dos concursos dos EUA estão abertos a fornecedores da UE; garanta que as 
regras recentemente adotadas pela União em matéria de contratação pública continuam 
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a ser respeitadas;

l. Assegure que as regras recentemente adotadas pela União Europeia em matéria de 
contratos públicos sejam protegidas e apoiadas no âmbito das negociações, 
nomeadamente no que respeita ao acesso das PME aos contratos públicos, aos critérios 
de elegibilidade baseados na melhor relação «qualidade-preço», em vez do menor 
preço, aos mercados reservados às empresas de economia social, à possibilidade de as 
autoridades adjudicantes promoverem a cooperação intercomunitária e manterem os 
limiares para exclusão dos concursos nas normas da UE e internacionais; garanta que 
as empresas da UE não sejam discriminadas nos concursos públicos dos EUA e que 
beneficiem de um acesso transparente e equivalente ao que é concedido às empresas 
dos EUA na Europa, ao abrigo das regras em matéria de concursos públicos da UE;

m. Tome medidas imediatas contra o protecionismo e se concentre na legislação que 
prejudica o acesso da UE ao mercado dos Estados Unidos;

n. Garanta que todos os mecanismos de resolução de conflitos instituídos no quadro da 
TTIP mantêm uma plena transparência, estão sujeitos aos princípios democráticos e de 
controlo e não interferem com o direito dos governos de legislar;

o. Desenvolva ações imediatas para assegurar a escolha de uma «abordagem de lista 
positiva», na qual todos os serviços públicos, objeto da TTIP, sejam enumerados no 
acordo de forma positiva e que este não inclua qualquer cláusula de status quo e de 
ajustamento;

p. Reconheça e saliente a importância das empresas públicas e outras formas de 
propriedade pública de importantes serviços públicos e serviços de interesse geral e 
insta à sua exclusão do acordo; garanta que a gestão dos serviços públicos não é 
afetada pela TTIP, em consonância com o mandato conferido à Comissão pelos 
Estados-Membros;

q. Reconheça que o acordo TTIP beneficiará mais as PME do que as grandes empresas; 
registe que a eliminação das pautas aduaneiras, a simplificação dos procedimentos 
aduaneiros e a convergência das normas relativas aos produtos facilitarão de forma 
assinalável a participação das PME no comércio transatlântico e que o acordo TTIP 
será o primeiro acordo de comércio livre com um capítulo dedicado às PME; trabalhe 
no sentido de consolidar a cooperação existente entre os EUA e a UE no que se refere 
às PME; trabalhe no sentido da criação de sítios Web onde as PME na Europa e nos 
Estados Unidos possam consultar informação sobre pautas aduaneiras, procedimentos 
aduaneiros e toda a regulamentação aplicável aos produtos, tanto a nível federal como 
local e estatal nos Estados Unidos, como a nível da União e dos Estados-Membros da 
UE; 

r. Assegure que o direito da UE em matéria de concorrência seja respeitado de forma 
adequada em todos os setores, nomeadamente nos mercados digitais;

s. Garanta que os direitos dos trabalhadores e a proteção dos trabalhadores são 
plenamente respeitados no acordo e não sejam prejudicados por um maior nível de 
acesso aos mercados e de concorrência;
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t. Esteja consciente de que este acordo tem um significado não só político mas também 
económico por ser celebrado entre os dois lados do Atlântico, que partilham a sua 
segurança e seus os valores de liberdade, igualdade, democracia e direitos humanos, 
bem como a sua economia social de mercado;

u. Esteja consciente da incerteza existente em relação às negociações da TTIP e, com o 
objetivo de a dissipar, torne essas negociações tão transparentes quanto possível e 
lance uma campanha de informação a nível europeu;

v. Tome outras medidas para melhorar a transparência das negociações, em especial no 
que diz respeito ao acesso direto a informações por parte dos níveis regional e local.

w. Garanta a transparência nas negociações ao longo de todo o processo em consonância 
com a obrigação da Comissão, em conformidade com o artigo 218.º, n.º 10, do TFUE, 
cujo caráter vinculativo foi confirmado numa recente decisão do Tribunal de Justiça, 
de informar imediata e plenamente o Parlamento em todas as fases das negociações; 
trabalhe para chegar a um acordo com a administração dos Estados Unidos 
relativamente ao acesso de todos os deputados aos textos consolidados das 
negociações; garanta o acesso aos documentos pertinentes de todas as partes no que 
toca às negociações, salvo documentos considerados secretos numa base casuística, 
mediante justificação clara, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

x. Proponha iniciativas sobre as formas de garantir o acesso ao mercado das PME e de 
incentivar os investimentos no outro lado do Atlântico;

y. Assegure que o Parlamento Europeu participe ativamente nas decisões sobre 
convergência regulamentar que serão tomadas após a ratificação do acordo;
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