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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta o relatório de avaliação de impacto da Comissão sobre o futuro das 
relações comerciais entre a UE e os EUA, publicado em 12 de março de 2013,

1. Dirige, no contexto das negociações em curso sobre a TTIP, as seguintes recomendações à 
Comissão: 

(i) cumpre garantir que a TTIP não só preserve os postos de trabalho existentes mas 
também dê um contributo concreto e positivo para a salvaguarda e a geração de 
um crescimento forte e sustentável, a fim de maximizar o potencial de criação de 
postos de trabalho mais qualificados para dar resposta às novas necessidades do 
mercado de trabalho, bem como de emprego melhor e sustentável na UE, a fim de 
ajudar a alcançar o objetivo de 2020 de uma taxa de emprego de 75%, tendo em 
conta que o comércio não é um fim em si mesmo, mas um meio de melhorar o 
bem-estar; deve respeitar e proteger plenamente as normas laborais a nível 
mundial; deve ainda assegurar que as normas, nomeadamente sociais, ambientais 
e de saúde e segurança no trabalho, são protegidas e melhoradas; 

(ii) deve apresentar ao Parlamento estimativas atualizadas do impacto da TTIP no 
emprego e no crescimento na UE, com especial destaque para as consequências 
nos Estados-Membros da Europa Central e do Sudeste;

(iii) cumpre garantir que são tomadas medidas para modernizar os sistemas de 
formação, a fim de facilitar o desenvolvimento de novas competências e de 
trabalhadores mais qualificados, melhorando, assim, o acesso ao mercado de 
trabalho;

(iv) deve assegurar uma avaliação de acordo com o princípio do contraditório e 
aprofundada dos impactos sociais e ambientais que um eventual acordo poderia 
provocar;

(v) há que avaliar o risco de a definição de normas de proteção sociais e ambientais 
comuns com os Estados Unidos poder enfraquecer as preferências coletivas 
europeias e exacerbar as divergências económicas e sociais entre os Estados-
Membros;

(vi) cumpre garantir em todos os capítulos do acordo da TTIP que, em circunstância 
alguma, este possa enfraquecer, comprometer ou suspender as normas dos 
Estados-Membros e da UE nos seguintes domínios: os direitos dos trabalhadores, 
as condições de trabalho, a segurança social, a inclusão social e a proteção social, 
a saúde e a segurança no local de trabalho, a formação profissional, a qualificação 
profissional, a livre circulação dos trabalhadores e dos pensionistas, o diálogo 
social, a antidiscriminação no local de trabalho e no mercado de trabalho; cumpre, 
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além disso, assegurar que a TTIP inclui disposições abrangentes e vinculativas em 
matéria de legislação e políticas laborais, em todos os níveis de governo, que 
estejam em consonância com as Convenções Fundamentais e a Agenda do 
Trabalho Digno da Organização Internacional do Trabalho (OIT); há que garantir 
que o comércio ou o investimento não são incentivados através do 
enfraquecimento da legislação laboral; em caso de litígio, as disposições laborais 
devem ser sujeitas a um mecanismo de resolução de litígios, incluindo a 
possibilidade de sanções; neste contexto, os órgãos de supervisão da OIT podem 
desempenhar um papel importante;  

(vii) no caso de a versão final de alguma parte do acordo TTIP pôr em risco ou 
contradizer normas nestes domínios, deve informar imediatamente desse facto a 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, com vista 
à realização de consultas e à tomada de decisões;

(viii) deve rejeitar qualquer acordo que possa representar uma ameaça para as normas 
laborais na Europa e conduzir ao dumping social;

(ix) cumpre assegurar que as dimensões das disposições laborais e sociais sejam 
reconhecidas, defendidas e plenamente integradas em todas as áreas operacionais 
do acordo, a fim de garantir uma abordagem coerente e global do 
desenvolvimento sustentável no acordo comercial;

(x) há que garantir que, à margem das negociações no âmbito da TTIP, seja alcançado 
um pacote mutuamente benéfico de medidas relativas à mobilidade, tendo em 
conta que a facilitação da obtenção de vistos para os fornecedores europeus de 
serviços e bens, e permitindo que os profissionais trabalhem nos EUA através do 
reconhecimento das suas qualificações, constitui um dos elementos essenciais 
para aproveitar plenamente o acordo TTIP;

(xi) cumpre assegurar que a sociedade civil possa dar um contributo significativo para 
a aplicação das disposições relevantes da TTIP; neste contexto, a aplicação e o 
cumprimento das disposições laborais devem ser sujeitos a um processo de 
acompanhamento que envolva os parceiros sociais e a sociedade civil, num 
processo de diálogo social com a participação de comités consultivos, tendo 
igualmente em conta a dimensão mais ampla do artigo 17.°, n.º 1, do TUE; deve 
garantir que a sociedade civil e o público interessados sejam informados e tenham 
acesso a todos os textos das negociações que sejam relevantes e que o Parlamento 
Europeu e o Conselho tenham acesso a um texto consolidado da negociação, 
imediatamente após o debate desses textos nas rondas de negociação;

(xii) deve tomar medidas imediatas para garantir o direito dos Estados-Membros a 
legislar, financiar, organizar, fixar normas de qualidade e segurança, gerir e 
regulamentar todos os serviços públicos, incluindo a educação, os serviços sociais, 
os serviços de saúde, o abastecimento de água, o tratamento das águas residuais, a 
eliminação de resíduos, a segurança social, os serviços de transporte ferroviário e 
os transportes públicos, os serviços culturais e audiovisuais, etc., e para assegurar 
a exclusão dos serviços públicos (incluindo a água, a saúde, os sistemas de 
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segurança social e a educação) do âmbito do tratado; 

(xiii) cumpre garantir uma exclusão explícita dos serviços públicos, a que se refere o 
artigo 14.º do TFUE, do âmbito de aplicação da TTIP, a fim de assegurar que as 
autoridades locais e nacionais têm liberdade para introduzir, adotar, manter ou 
revogar qualquer medida em relação à adjudicação, organização, financiamento e 
prestação de serviços públicos, conforme previsto no artigo 168.º do TFUE (saúde 
pública) e no Protocolo n.º 26 (serviços de interesse geral) a este tratado; esta 
exclusão deve ser aplicada independentemente de os serviços em questão estarem 
organizados como um monopólio, serem prestados com base em direitos 
exclusivos ou outros, ou serem financiados e/ou prestados de forma pública ou 
privada; tais serviços incluem os serviços de saúde e assistência social, os 
sistemas de segurança social, a educação com financiamento público, os 
transportes ferroviários e públicos, e os serviços de água, gás e eletricidade;

(xiv) deve assegurar que as cláusulas de ajustamento e de suspensão não se aplicam a 
quaisquer serviços públicos e sociais; a margem de manobra para a 
renacionalização e a remunicipalização de serviços deve ser salvaguardada;

(xv) há que garantir que os desafios específicos com que se deparam as PME e as 
microempresas, como os obstáculos não pautais ao comércio, a burocracia e os 
efeitos do desvio do comércio resultantes da TTIP, sejam inteiramente tidos em 
conta; deve igualmente assegurar que as PME beneficiem plenamente de um 
mercado aberto, através da criação de um quadro económico que incentive as 
exportações e um ambiente empresarial favorável, competitivo e sustentável; 
cumpre ainda garantir que os desafios específicos com que deparam 87 % de todas 
as PME na UE que não realizam operações de exportação e dependem da procura 
nacional sejam inteiramente tidos em conta;

(xvi) deve simplificar procedimentos e ponderar a criação de novos mecanismos para 
ajudar as PME a beneficiarem da TTIP;

(xvii) há que criar incentivos e promover a adesão à responsabilidade social das 
empresas (RSE), que deve complementar e em caso algum substituir a legislação 
laboral e ambiental;

(xviii) cumpre garantir que um acordo sobre um mecanismo de resolução de litígios 
sobre proteção do investimento tenha em conta os resultados da consulta pública 
sobre a resolução de litígios entre investidores e Estados, seja totalmente 
transparente e esteja sujeito a um controlo democrático, mencione explicitamente 
o direito de regulamentação dos Estados-Membros e em caso algum restrinja ou 
impeça os legisladores de adotar e aplicar legislação tanto no domínio das 
políticas de emprego como no domínio das políticas sociais nos seus países; um 
sistema de resolução de litígios entre a UE e os EUA – que têm sistemas jurídicos 
plenamente funcionais e um nível suficiente de proteção do investimento para 
garantir a segurança jurídica – é outro instrumento adequado para a resolução de 
litígios em matéria de investimento; a inclusão de qualquer tipo de tribunal de 
arbitragem privado na TTIP deve ser excluída; 



PE546.672v02-00 6/8 AD\1054474PT.doc

PT

(xix) deve tomar medidas no sentido de manter uma abordagem de «lista positiva» no 
acordo, em relação ao capítulo sobre o comércio e o direito de estabelecimento de 
serviços, em que se especifiquem os serviços que serão abertos às empresas 
estrangeiras; 

(xx) tendo em conta o reconhecimento, por parte da Comissão, no seu relatório de 
avaliação de impacto, que podem existir custos de ajustamento prolongados e 
substanciais no mercado laboral da UE, cumpre assegurar que existam projeções 
estatísticas realistas sobre as perdas e os ganhos de postos de trabalho nos setores 
afetados e em todos os Estados-Membros e que estas sejam constantemente 
atualizadas e publicadas, de modo a que possa ser realizada uma intervenção 
atempada pela Comissão para apoiar os setores, as regiões ou os 
Estados-Membros afetados; deve ter em consideração os impactos externos e 
prever cenários de crise nas suas projeções; este apoio pode ser alcançado através 
de financiamento da UE, incluindo um Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização adaptado, com um orçamento adequado;  

(xxi) deve assegurar uma estrita reciprocidade nas condições comerciais para reforçar o 
tecido industrial da UE, proteger as PME, criar emprego e evitar qualquer 
concorrência desleal, designadamente no que respeita às normas sociais;

(xxii) há que tomar medidas para garantir que a cooperação regulamentar não restrinja o 
direito dos governos e do Parlamento Europeu de legislarem no interesse público; 
devem ser tomadas medidas para assegurar que a cooperação regulamentar não 
conduza ao enfraquecimento das normas laborais, incluindo as normas de saúde e 
segurança; há que assegurar que as normas laborais e sociais não sejam tratadas 
como obstáculos não pautais ou técnicos ao comércio; as partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais, devem ser incluídas no processo de cooperação 
regulamentar com uma representação equilibrada;

(xxiii) cumpre garantir que as novas regras da UE adotadas através da revisão das 
diretivas relativas aos contratos públicos continuem a ser preservadas e 
promovidas no quadro das negociações em curso, especialmente em termos do 
acesso das PME ao mercado público, dos critérios de adjudicação com base no 
melhor valor em vez do preço mais baixo, dos mercados para os intervenientes na 
economia social, da possibilidade de as entidades adjudicantes cooperarem e 
formarem intercomunidades e dos limites abaixo dos quais os contratos públicos 
não estão sujeitos a regras da UE ou internacionais;

(xxiv) deve garantir que os serviços públicos e os sistemas de segurança social 
financiados coletivamente não sejam sacrificados, a fim de preservar o modelo 
social europeu contra a concorrência do capitalismo anglo-saxão americano; a 
TTIP não deve aumentar a pressão sobre os Estados-Membros para reduzirem a 
despesa pública, como uma maneira fácil de se tornarem economicamente 
competitivos e proporcionarem aos investidores um ambiente empresarial 
atrativo;

(xxv) cumpre assegurar que os governos tenham a oportunidade de adotar políticas em 
matéria de contratos públicos responsáveis do ponto de vista social e ecológico; as 
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disposições em matéria de contratos públicos não devem impedir os governos de 
dar resposta às necessidades sociais e ambientais e o acordo não deve limitar a
capacidade de efetuar exigências de cariz social, tal como referido nas novas 
diretivas relativas aos contratos públicos da UE; além disso, as políticas em 
matéria de contratos públicos devem estar em consonância com a Convenção n.º 
94 da OIT relativa a cláusulas laborais em contratos públicos;

(xxvi) cumpre tomar medidas imediatas para garantir a regulamentação da questão do 
planeamento fiscal agressivo, por exemplo transferindo as sedes sociais das 
empresas do outro lado do Atlântico, a fim de tirar partido de condições que 
afetam a concorrência e têm um impacto negativo no emprego.
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