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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

Dirige, no contexto das atuais negociações relativas à TTIP, as seguintes recomendações à 
Comissão:

a) No que diz respeito às prioridades políticas

i. Garanta que o principal resultado das negociações seja um acordo ambicioso e abrangente, 
que crie novas oportunidades importantes em termos de acesso ao mercado para as 
empresas da UE, nomeadamente para as PME, e traga benefícios para os cidadãos, os 
consumidores e os trabalhadores, mantendo, em simultâneo, o modelo europeu de uma 
economia social de mercado altamente competitiva;

ii. Assegure que o acordo não se limite a eliminar barreiras e tenha igualmente como 
objetivo fomentar e salvaguardar o elevado nível de proteção dos consumidores na 
Europa, consagrado no TFUE, em particular no que se refere aos dados, tendo presente 
que, na maioria dos domínios, os ambientes normativo e regulamentar na UE e nos EUA 
garantem este elevado nível de proteção; tome nota, por conseguinte, de que a 
aproximação das nossas regulamentações deve servir para estabelecer normas e legislação 
de elevada qualidade, que possam constituir uma nova referência global e transformar-se, 
na prática, nas novas normas internacionais;

iii. Mantenha o nível mais elevado possível de transparência nas negociações (incluindo o 
acesso aos textos das negociações) e a consulta da sociedade civil ao longo de todo o 
processo;

b) No que diz respeito ao acesso pleno e transparente para os prestadores de serviços da 
UE — ausência de barreiras à mobilidade dos trabalhadores

i. Insista em que os prestadores de serviços da UE disponham de um pleno acesso ao 
mercado dos serviços liberalizados nos EUA, com base em regras transparentes, 
recíprocas e equitativas, tanto a nível federal como subfederal, e em pé de igualdade com 
os prestadores de serviços locais, sem prejuízo da liberdade dos Estados-Membros da UE 
de fornecerem, adjudicarem e financiarem serviços públicos em conformidade com os 
Tratados;

ii. Garanta que o acordo não comprometa a elevada qualidade dos serviços públicos na UE e 
recorra às mesmas medidas de salvaguarda e definições presentes noutros acordos de 
comércio livre (ACL), tais como o Acordo Económico e Comercial Global com o Canadá, 
que protejam os serviços públicos, nomeadamente no que se refere ao financiamento 
público da saúde, da educação, dos serviços sociais e da produção, distribuição e 
tratamento de água, bem como das medidas dos governos locais e do audiovisual;

iii. Assegure um reconhecimento mútuo das qualificações profissionais entre as Partes, 
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nomeadamente através da criação de um quadro jurídico em conjunto com os Estados 
federais que possuam competências regulamentares nesta matéria, e promova a 
mobilidade transatlântica mediante a facilitação da emissão de vistos para profissionais de 
todos os Estados-Membros da UE em setores abrangidos pelo acordo;

iv. Promova, paralelamente às negociações, o início de um diálogo entre as Partes, tendo em 
vista um acordo suplementar que suprima os requisitos em matéria de autorizações de 
trabalho, a fim de instaurar o nível mais elevado possível de mobilidade dos trabalhadores 
entre as Partes;

c) No que diz respeito à contratação pública justa e transparente a todos os níveis

i. Adote uma abordagem ambiciosa relativamente ao capítulo sobre contratos públicos e 
garanta que os operadores económicos europeus, nomeadamente as PME, possam 
participar no mercado dos EUA numa base não discriminatória a todos os níveis de 
governo; assegure um acesso recíproco e transparente, de modo a equilibrar a atual 
situação de desigualdade, e avalie a possibilidade de as empresas da UE ficarem isentas de 
cláusulas de contratação nacionais e locais previstas na legislação federal e, sempre que 
possível, na legislação a nível dos Estados; 

ii. Garanta que as novas diretivas sobre concessões e contratos públicos sejam respeitadas 
nas negociações, nomeadamente no que se refere à definição de cooperação entre 
entidades públicas, às exclusões, ao acesso das PME e à utilização dos critérios relativos à 
proposta economicamente mais vantajosa;

iii. Clarifique que a liberdade de decidir sobre a forma como o serviço é prestado se mantém 
inalterada e que, por conseguinte, a cláusula restritiva («ratchet clause») incluída no 
capítulo dos serviços não pode ser aplicada aos serviços adjudicados pela autoridade 
adjudicante por meio de um contrato público a uma entidade terceira privada, nem aos 
serviços prestados por essa autoridade, após o termo do contrato, sob forma de atividade 
própria ou de operações internas;

iv. Exija que se aproveitem os resultados do Acordo sobre Contratos Públicos em matéria de 
âmbito de aplicação, regras e disciplinas, e que se simplifiquem e racionalizem os 
procedimentos, reforçando, simultaneamente, a transparência;

v. Realce que a contratação pública deve constar de qualquer acordo abrangente final, tendo 
em conta o facto de representar uma parte significativa das economias da UE e de outros 
parceiros comerciais e de se revestir, por conseguinte, de um interesse económico 
fundamental para a UE;

d) No que diz respeito às normas transatlânticas enquanto normas mundiais

i. Saliente que, sem prejuízo da proteção garantida pelas normas e pelas regulamentações 
técnicas da UE, o acordo deve ir para além do Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao 
Comércio da OMC em domínios como a análise da conformidade, as exigências técnicas e 
as normas, garantindo maior transparência na preparação, adoção e disponibilização de 
regulamentações técnicas e de normas;



AD\1053721PT.doc 5/8 PE544.489v02-00

PT

ii. Garanta, neste sentido, que as empresas europeias possam consultar um ponto de 
informação nos EUA capaz de prestar informações sobre as normas em vigor em todos os 
setores; defenda com firmeza o trabalho da UE no domínio da normalização e promova os 
seus princípios, nomeadamente a coerência, a transparência, a abertura, o consenso, a 
aplicação voluntária, a independência relativamente a interesses especiais e a eficiência;

iii. Crie um mecanismo ambicioso, transparente e eficaz de cooperação e diálogo, que vise 
criar normas comuns sempre que possível, e garanta que não haja qualquer divergência 
involuntária a nível das futuras normas em domínios essenciais abrangidos pelo acordo, 
com a convicção de que tais normas, particularmente em domínios inovadores, devem ser 
acordadas e promovidas em todos as instâncias internacionais; tenha em consideração os 
desafios suscitados pelo alinhamento do sistema de normalização dos EUA, cuja estrutura 
e motivação são diferentes, com o mecanismo europeu;

iv. Sublinhe que, quando existam normas internacionais atualizadas da Organização 
Internacional de Normalização e da Comissão Eletrotécnica Internacional, os EUA e a UE 
procedam à respetiva adoção, nomeadamente no setor dos dispositivos eletrónicos;

e) No que diz respeito à supressão das barreiras técnicas ao comércio transatlântico

i. Procure continuar a garantir um elevado nível de segurança dos produtos no interior da 
União, eliminando, em simultâneo, a duplicação desnecessária de testes, que implica um 
desperdício de recursos, em particular no que se refere a produtos de baixo risco; garanta 
o reconhecimento pelos EUA da autodeclaração de conformidade de produtos nos casos 
permitidos pelo direito da UE;

ii. Apoie, em plena conformidade com a autonomia regulamentar, o estabelecimento de um 
diálogo estrutural obrigatório, o intercâmbio de melhores práticas regulamentares e a 
cooperação entre reguladores nos domínios abrangidos pelo acordo; sublinhe que, para tal, 
serão necessários mecanismos de alerta precoce e intercâmbios na fase de preparação das 
regulamentações; encoraje uma melhor cooperação regulamentar noutros domínios e 
promova o sistema de fiscalização de mercado da UE, a fim de garantir normas elevadas 
de proteção dos consumidores;

iii. Procure garantir tanto que a cooperação regulamentar não aumente os encargos 
administrativos, tendo presente que as divergências regulamentares são um dos principais 
obstáculos não pautais ao comércio, em particular no setor da engenharia – incluindo 
máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos e mecânicos – como que os reguladores 
explorem formas de fomentar a compatibilidade e a simetria regulamentar, nomeadamente 
o reconhecimento mútuo, a harmonização ou o alinhamento dos requisitos;

iv. Insista no facto de que o acordo não deve comprometer o direito de regulamentar de 
acordo com o nível de proteção da saúde, do consumidor, do trabalho e do ambiente e 
com o nível de diversidade cultural que cada parte considerar adequado; destaque, neste 
contexto, a importância do princípio da precaução consagrado no artigo 191.º do TFUE; 
realce que a cooperação regulamentar deve ser transparente e que o Parlamento Europeu 
deve contribuir para o trabalho das futuras instituições;

v. Recorde que o reconhecimento da equivalência do maior número possível de 
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regulamentações em matéria de segurança dos veículos constituiria uma das mais 
importantes conquistas do acordo e que, para tal, será necessário verificar se as 
regulamentações da UE e dos EUA conferem um nível de proteção semelhante, sem 
diminuir o nível de proteção existente na UE; saliente que este é um passo obrigatório 
rumo à plena convergência regulamentar no setor; assinale que existem, porém, muitas 
diferenças entre os produtos da UE e dos EUA, em particular no domínio da segurança 
dos veículos, e exorte ao reforço da cooperação entre a UE e os EUA, tanto no quadro da 
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (CEE-ONU), nomeadamente no 
que se refere às novas tecnologias, como no quadro de outras instâncias internacionais de 
normalização;

f) No que diz respeito à facilitação aduaneira e comercial, em particular para as PME

i. Solicite o estabelecimento de um quadro coerente que preveja um capítulo específico para 
as PME no acordo e permita às PME evocarem questões relativas às barreiras não pautais 
junto das autoridades competentes, tendo em conta que as PME são afetadas de forma 
desproporcional pelas barreiras não pautais, que o acordo deve procurar reduzir ou 
eliminar por completo;

ii. Zele por que o acordo facilite a participação das PME no comércio transatlântico e reduza 
os custos através da modernização, da informatização, da simplificação e da 
racionalização dos procedimentos, bem como da eliminação dos requisitos de dupla 
certificação e do aumento do limiar mínimo de direitos aduaneiros e dos controlos não 
aleatórios;

iii. Apoie vivamente a ideia de criar, nos moldes do modelo existente na UE, um balcão 
norte-americano de apoio gratuito em linha para as PME, através do qual as empresas 
mais pequenas possam obter todas as informações necessárias para exportar, importar ou 
investir nos EUA, nomeadamente em matéria de taxas aduaneiras, impostos, 
regulamentações, procedimentos aduaneiros e oportunidades de mercado;

iv. Resolva as questões aduaneiras que ultrapassam o quadro das normas do acordo de 
facilitação do comércio da OMC e saliente que, a fim de suprimir verdadeiramente os 
encargos administrativos, é necessário procurar alcançar um nível mínimo de 
harmonização regulamentar relativamente às políticas e práticas aduaneiras e em matéria 
de fronteiras;

g) No que diz respeito a regras de origem claras

i. Estabeleça regras comuns sobre a origem dos produtos, que devem ser claras e facilmente 
aplicáveis pelas empresas, e tenha em consideração tendências atuais e futuras da 
produção, bem como a eventual acumulação futura com países com os quais as partes 
tenham concluído acordos de comércio livre; 

ii. Garanta que o acordo inclua disposições que evitem a utilização ilegítima de 
denominações ou indicações geográficas da UE, o que poderia induzir os consumidores 
em erro, e preserve estes regimes, que têm contribuído significativamente para a proteção 
dos consumidores e para a disponibilização de informação clara e sucinta sobre a origem 
dos produtos; considere estas negociações uma oportunidade para avançar rumo a normas 
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comuns elevadas relativas à obrigatoriedade da marcação da origem dos produtos, o que 
proporcionará garantias genuínas aos consumidores e criará condições de concorrência 
equitativas para os operadores económicos no tocante ao acesso a ambos os mercados.
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