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INTRODUÇÃO

Quando a UE negocia um acordo internacional, como o acordo no âmbito da TTIP, o 
Parlamento Europeu tem o direito de manifestar a sua opinião sobre esse acordo, por meio de 
um relatório, em qualquer fase das negociações e com base no artigo 108.º do Regimento. O 
relator gostaria de aproveitar esta oportunidade para analisar os principais resultados das 
negociações decorrido cerca de um ano e meio dos debates e indicar os pontos de vista do PE 
relativamente às questões fulcrais inerentes a um eventual acordo no âmbito da TTIP. O
relatório do PE deve contribuir para um novo arranque das negociações, agora que a 
Comissão já está em funções e já foram realizadas as eleições intercalares nos EUA.
O relatório virá no seguimento das resoluções aprovadas na legislatura anterior sobre as
negociações em matéria de comércio e investimento entre a UE e os Estados Unidos da 
América, em outubro de 2012.

1. A TTIP ENQUANTO UM EVENTUAL INSTRUMENTO PARA O 
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E UM PRIMEIRO PASSO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE REGRAS NUM PLANO MULTILATERAL

É indubitável que vivemos num mundo globalizado, cada vez mais unificado. A crescente 
interdependência dos mercados globais é incontestável. Tal é claramente ilustrado pelo facto 
de 40 % dos produtos industriais europeus serem fabricados a partir de produtos importados a 
montante. Com o aumento da comercialização de produtos e serviços entre fronteiras e da 
realização de investimentos no estrangeiro, é imperioso que os decisores políticos adaptem o 
modo de interação dos mercados e estruturem os complexos processos e interações que 
ocorrem todos os dias. A política comercial da UE pode desempenhar um papel crucial ao 
apoiar o crescimento económico sustentável na UE e fora da mesma e a criação de empregos 
adequados e estáveis. Contudo, é necessário que, para tal, os perímetros sejam devidamente 
definidos. É fundamental a existência de regras de comércio apropriadas para a obtenção de 
valor acrescentado na Europa, já que a produção industrial se realiza em cadeias de valor 
acrescentado globais. 
A eventual celebração de um acordo com os Estados Unidos pode promover a 
reindustrialização da Europa e ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 15 % para 20 % o 
PIB gerado pela indústria da UE até 2020. O acordo pode igualmente criar oportunidades, 
especialmente para as pequenas e médias empresas, que são mais afetadas por entraves não 
pautais do que as empresas de maiores dimensões. Um acordo entre os maiores blocos 
económicos do mundo apresenta a possibilidade de criação de padrões, normas e regras 
posteriormente adotados globalmente, o que constitui até uma vantagem para os países 
terceiros. 
No entanto, é igualmente evidente que a TTIP não será a chave para a resolução dos 
problemas económicos da UE, pelo que não se devem criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria. A crise económica só será resolvida e o crescimento sustentável alcançado na 
UE por meio da adoção de uma política macroeconómica europeia diferente.
Além disso, deve ficar claro que os acordos de comércio bilaterais, como o acordo no âmbito 
da TTIP, serão sempre a segunda melhor opção em comparação com acordos num plano 
multilateral. Tendo em conta, particularmente, os progressos registados na OMC, devemos 
assegurar que um acordo com os EUA seja o primeiro passo para a realização de negociações 
de comércio mais amplas e que o mesmo não seja visto como uma alternativa ao processo 
OMC.
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2. DO LADO CERTO DA GLOBALIZAÇÃO

Deparamos com um quadro de não regulamentação da globalização. A globalização não está a 
ser bem gerida e o facto de não ser regulamentada representa um «nivelamento por baixo» 
descontrolado. A simples redução de pautas aduaneiras e a eliminação de entraves não pautais 
e de regulamentações não terão consequências benéficas. Não obstante, um acordo de 
comércio adequado pode ajudar-nos a determinar o lado certo da globalização. Devemos 
promover o crescimento sustentável, e, ao mesmo tempo, proteger os trabalhadores, os 
consumidores e o ambiente. É possível criar um quadro regulamentar reforçando as 
regulamentações, tendo em vista os mais elevados padrões, ao nível global, por forma a 
combater o dumping social e ambiental. Em primeiro lugar, é necessário assegurar que a 
política comercial serve os interesses dos cidadãos, dos consumidores e dos trabalhadores. O 
bem-estar dos cidadãos comuns deve constituir a base de um acordo de comércio. A TTIP tem 
de ser o modelo para um acordo de comércio adequado, que responda a estas exigências. 
Ademais, quando as negociações no âmbito da TTIP são secretas, não há forma de o processo 
democrático exercer os controlos e o acompanhamento de modo que garanta os resultados 
esperados.

3. TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

As inúmeras críticas emitidas no debate público mostraram a necessidade de as negociações 
no âmbito da TTIP serem realizadas de modo mais transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos europeus. O PE apoia plenamente a decisão do 
Conselho de desclassificar as diretrizes de negociação e a iniciativa de transparência da 
Comissão Europeia, que é preciso agora traduzir em resultados práticos e úteis. A participação 
dos Estados-Membros é igualmente importante para assegurar a realização de um debate 
público amplo e baseado em factos sobre a TTIP na Europa. Tal debate é fundamental para 
explorar as verdadeiras mudanças e preocupações em torno do acordo. O PE também 
incentiva os atuais esforços da Comissão para aumentar a transparência das negociações 
mediante a disponibilização de mais propostas de negociação ao público, e espera que sejam 
publicados ainda mais documentos após cada ronda de negociações.

O Parlamento Europeu continuará a acompanhar de perto o processo de negociação e 
trabalhará juntamente com a Comissão, os Estados-Membros e o Congresso e o Governo dos 
EUA, bem como com as partes interessadas de ambos os lados do Atlântico, no sentido de 
obter resultados que beneficiem os cidadãos da UE, dos EUA e dos outros países.
O Parlamento Europeu deverá dar o seu consentimento à celebração de um acordo, já que, 
sem tal aprovação, o acordo não poderá ser levado a cabo. Por conseguinte, recomenda-se que 
a Comissão Europeia considere a posição do Parlamento.

4. ÂMBITO DE UM EVENTUAL ACORDO

As negociações no âmbito da TTIP dizem respeito a três domínios principais: acesso ao 
mercado (de bens, serviços e contratação), entraves não pautais e cooperação e regras de 
regulamentação. É importante incluir de igual modo todos estes domínios num pacote 
completo, que deve constituir o objetivo de ambas as partes envolvidas nas negociações. É 
necessário um novo arranque das conversações no âmbito da TTIP, considerando o progresso 



PE546.593v01-00 4/8 DT\1045492PT.doc

PT

alcançado até à data, por forma a imprimir uma nova dinâmica às negociações. 

4.1. ACESSO AO MERCADO

Apesar dos níveis muitos baixos das pautas aduaneiras em ambos os lados do Atlântico, a 
componente do acesso ao mercado da TTIP é de extrema importância, dado o grande volume 
de transações comerciais entre a UE e os EUA e a quantidade limitada de pautas aduaneiras 
elevadas que ainda existe. O objetivo das negociações deve ser a eliminação de todas as 
pautas aduaneiras, respeitando os produtos sensíveis que podem estar sujeitos a prazos mais 
longos de eliminação de pautas aduaneiras ou contingentes pautais. O acesso ao mercado dos 
produtos industriais, dos produtos agrícolas, dos serviços e da contratação pública é 
igualmente fundamental, pelo que se deve assegurar um equilíbrio entre as várias propostas 
relativas a estes domínios. É necessário garantir que as ofertas de acesso ao mercado em 
relação aos diversos tópicos sejam de igual modo ambiciosas e reflitam as expectativas de 
ambas as partes.
No que diz respeito aos serviços, é importante notar que a UE e os EUA optaram por uma 
«abordagem híbrida» semelhante à que foi utilizada no quadro das negociações no âmbito do 
acordo multilateral sobre serviços. Esta não é uma abordagem tradicional da UE relativamente 
à liberalização dos serviços em acordos de comércio livre bilaterais.
Os serviços constituem uma parte importante da economia da UE e muitos empregos estão 
dependentes da exportação e importação de serviços, pelo que é evidente que existem 
interesses importantes ofensivos para a UE no setor dos serviços, nomeadamente no domínio 
da engenharia, do transporte ou das telecomunicações. Por outro lado, é muito importante 
assegurar uma definição adequada dos serviços sensíveis, tais como os serviços públicos e de 
utilidade pública, concedendo às autoridades nacionais e locais margem de manobra 
suficiente para legislar em prol do interesse público.  Uma declaração conjunta que reflita o 
sólido compromisso dos negociadores de excluir estes setores das negociações seria muito útil 
neste contexto.

As negociações de acesso ao mercado relativamente aos serviços financeiros devem ser 
combinadas com a convergência na regulamentação financeira, a fim de apoiar os esforços de 
cooperação em curso noutros fóruns internacionais, tais como o Comité de Basileia de 
Supervisão Bancária.

As regras de origem constituem uma parte essencial de todas as negociações de acesso ao 
mercado. As negociações sobre as regras de origem devem visar a conformidade das 
abordagens da UE e dos EUA com as regras de origem. O acordo económico e comercial 
global (AECG) pode constituir um precedente positivo nesta questão. Tendo em conta a 
celebração do acordo AECG e a eventual melhoria do acordo de comércio livre entre a UE e o 
México, a possibilidade e o âmbito de acumulação deverão ser considerados. 

4.1.1. CONTRATAÇÃO PÚBLICA

A contratação pública constitui uma parte determinante da atividade económica tanto na 
Europa como nos EUA. O mercado da contratação pública da UE é um dos mais abertos do 
mundo, assegurando que as empresas dos países terceiros possam candidatar-se a contratos 
europeus. Em vez de criar mais barreiras para proteger o mercado da UE, a TTIP pode servir 
de veículo para que seja alcançado um modelo de liberalização abrangente dos mercados de 
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contratação pública transatlânticos. 
Por conseguinte, a TTIP deve assegurar o grande interesse das empresas europeias na 
obtenção de acesso aos contratos públicos, nomeadamente para os serviços de construção, 
infraestruturas de tráfego e bens e serviços. Este aspeto será inquestionavelmente uma parte 
decisiva de um acordo abrangente. 
Neste contexto, será de extrema importância garantir que os Estados federais estejam 
incluídos no processo de negociação para alcançar resultados úteis na abertura da contratação 
pública dos EUA às empresas da UE.  Deste modo, é lamentável que, até à data, não tenham 
sido registados progressos visíveis neste domínio das negociações.
Os resultados alcançados nos acordos de comércio livre da UE, tal como o AECG, são um 
bom exemplo do âmbito e da exaustividade de um vasto capítulo sobre a contratação pública.

4.1.2. AGRICULTURA

Os setores agrícolas na UE e nos EUA diferem substancialmente em muitos aspetos, 
designadamente na saúde do consumidor, nos OGM e no tratamento de carne com hormonas. 
Quaisquer que sejam os resultados obtidos, estes devem respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de ambos os lados, como o princípio da precaução da UE. 
O resultado das negociações no âmbito do AECG mostra que é possível obter benefícios 
equilibrados e mútuos neste domínio das negociações entre países com abordagens distintas 
no que toca a normas de segurança alimentar.

4.1.3. ENERGIA E MATÉRIAS-PRIMAS

Um futuro acordo no âmbito da TTIP deverá abolir todas as restrições de exportação 
existentes no domínio da energia entre os dois parceiros comerciais, apoiando assim a 
diversificação das fontes de energia. Uma parceria tão estável quanto a transatlântica 
proporciona a ambos os parceiros a possibilidade de obterem uma fonte de energia fiável. 
O direitos de os parceiros gerirem a prospeção e a exploração de fontes de energia devem 
permanecer salvaguardados por meio de um acordo, mas deve ser aplicada a 
não discriminação na decisão de exploração. O acesso a matérias-primas e à energia também 
deve ser concedido com base na não discriminação a empresas tanto da UE como dos EUA.
Além disso, a TTIP deve apoiar a utilização e a promoção de produtos e serviços ecológicos, 
explorando o potencial considerável da economia transatlântica para obter benefícios 
económicos e ambientais.
A TTIP pode servir de fórum para a criação de normas de produção de energia comuns, tendo 
sempre em conta e aderindo às normas existentes em ambos os lados.

4.2. A COOPERAÇÃO REGULAMENTAR E OS ENTRAVES NÃO PAUTAIS

A cooperação regulamentar e a eliminação de entraves não pautais é a área das negociações 
em que se pode obter mais benefícios no que se refere ao aumento de fluxos comerciais. 
Contudo, a cooperação regulamentar não deve afetar os níveis de proteção no domínio da 
saúde e da segurança, do consumidor, do trabalho, da legislação em matéria ambiental e da 
diversidade cultural existentes na UE, tal como reiterado nas Orientações do Presidente Jean-
Claude Juncker. Os negociadores de ambos os lados devem identificar e ser claros em relação 
às regulamentações que são fundamentais, e que, por conseguinte, não podem ser 
comprometidas, e às que podem ser alteradas por forma a reduzir a burocracia. É necessário 
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assumir compromissos claros em que a harmonização, o reconhecimento mútuo e a 
informação sejam possíveis. Parece que, no setor automóvel, por exemplo, existe um grande 
potencial de emergência de novas oportunidades, sendo, contudo, necessária precaução neste 
contexto. Além disso, tal poderá não ser o caso de todos os setores e medidas técnicas. 
Devemos ter em conta os resultados das rondas de negociações. Um resultado consiste no 
facto de, por exemplo, no setor químico não ser possível o mútuo reconhecimento e a 
harmonização.
Tanto as medidas relativas aos obstáculos técnicos ao comércio como as medidas sanitárias e 
fitossanitárias devem assentar nos princípios essenciais dos acordos sobre os obstáculos 
técnicos ao comércio (OTC) e sobre as medidas sanitárias e fitossanitárias (MSF) 
multilaterais. As negociações no âmbito das MSF devem reconhecer o direito de gestão dos 
riscos de ambas as partes, de acordo com o que considera necessário, a fim de proteger a vida 
ou a saúde humana, animal e vegetal. O princípio da precaução da UE não deve ser 
comprometido.
As negociações sobre ambos os capítulos devem visar uma maior transparência e abertura, o 
reforço da cooperação entre reguladores e da cooperação em organismos internacionais de 
normalização, no caso dos OTC.
A par das negociações no âmbito dos OTC e das MSF, as negociações sobre questões 
regulamentares também se centrarão num conjunto de disciplinas transversais sobre a 
coerência e a transparência regulamentares, nomeadamente consultas antecipadas, realização 
de avaliações de impacto e boas práticas de regulamentação. A coerência regulamentar é parte 
da iniciativa da Comissão de legislar melhor, e é possível criar sinergias entre as negociações 
das TTIP e os atuais esforços de reflexão numa melhor regulamentação, envidados à escala da 
UE. Neste contexto, é muito importante respeitar plenamente o papel do Parlamento Europeu 
no processo de tomada de decisão da UE e o seu controlo democrático nos procedimentos de 
regulamentação da UE. Ao mesmo tempo, é necessário zelar pela participação equilibrada das 
partes interessadas nestes procedimentos de regulamentação.

Tais preocupações deverão ser abordadas no âmbito da chamada agenda incorporada da TTIP, 
destinada à obtenção de uma base institucional para a cooperação futura. 

As iniciativas setoriais no domínio da cooperação regulamentar e dos produtos químicos, 
farmacêuticos e cosméticos podem proporcionar oportunidades importantes adicionais para a 
eliminação de entraves não pautais desnecessários e a criação de novas oportunidades de 
acesso ao mercado. Porém, também nestes domínios, a cooperação regulamentar deve ser 
abordada com precaução, de modo que não afete o direito soberano de regulamentar de cada 
uma das partes (por exemplo, na área dos ensaios clínicos, da segurança alimentar e da 
rotulagem de produtos químicos).

4.3. REGRAS

4.3.1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos de propriedade intelectual constituem o pilar da economia de conhecimento tanto 
da UE como dos EUA, pelo que é importante que a TTIP inclua um capítulo ambicioso nesta 
matéria.
Em função do elevado nível de proteção de patentes na UE e nos EUA (exclusividade dos 
dados, restauração do termo «patente»), o capítulo sobre DPI no âmbito da TTIP deve refletir 
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as disposições mais ambiciosas do acordo de comércio livre entre a UE e os EUA nesta 
matéria, assegurando que se mantenha a flexibilidade no acordo sobre os direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública.
O capítulo sobre DPI não deve incluir disposições (nomeadamente sobre sanções penais) 
rejeitadas antes pelo Parlamento Europeu.
O capítulo ambicioso sobre direitos de propriedade intelectual deverá igualmente prever o 
reforço da proteção e do reconhecimento das indicações geográficas europeias. O acordo 
AECG pode servir de exemplo neste caso.

4.3.2. LIBERALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO INVESTIMENTO

Um futuro acordo no âmbito da TTIP deve conter um capítulo abrangente sobre investimento, 
com ambas as disposições relativas à liberalização e à proteção do investimento. O capítulo 
sobre a liberalização do investimento deve destinar-se a conceder tratamento 
não discriminatório em prol do estabelecimento de empresas europeias e americanas em 
ambos os territórios e a eliminar, tanto quanto possível, as restrições existentes que tenham 
este efeito, tendo em conta a natureza sensível de alguns setores específicos. 
As disposições relativas à proteção do investimento devem estar limitadas às disposições 
aplicáveis após o estabelecimento e, nomeadamente, centrar-se na não discriminação, no 
tratamento justo e equitativo e na compensação de expropriação (in)direta.
Tendo em conta os sistemas jurídicos desenvolvidos da UE e dos EUA, um mecanismo de 
resolução de litígios entre Estados e a utilização dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a resolução de litígios sobre investimentos. 
Caso as disposições relativas à resolução de litígios entre investidores e Estados sejam 
incluídas na TTIP, parece evidente que é necessária a realização de mais reformas ao atual 
modelo, a fim de evitar problemas suscitados ao abrigo das disposições relativas aos ACL e 
aos tratados bilaterais em matéria de investimentos existentes. Agora que os resultados da 
consulta pública estão disponíveis, é essencial um processo de reflexão nas e entre as três 
instituições europeias sobre as reformas necessárias. Os investidores no estrangeiro devem ser 
tratados de forma não discriminatória e ter igualdade de oportunidades para recorrer e obter a 
reparação de injustiças. Tal pode ser alcançado na TTIP sem a inclusão de disposições 
relativas à resolução de litígios entre investidores e Estados. 

4.3.3. COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os diversos tópicos inerentes às negociações em curso revelam uma agenda económica muito 
ambiciosa. A TTIP deve ser igualmente ambiciosa no que diz respeito ao desenvolvimento 
sustentável. O capítulo sobre o desenvolvimento sustentável deve visar a ratificação plena e 
eficaz e a aplicação das oito convenções fundamentais da OIT e dos principais acordos 
internacionais sobre o ambiente. Ademais, as disposições devem prever um aumento dos 
níveis de proteção das normas laborais e ambientais. Afigura-se essencial que um capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento sustentável ambicioso inclua regras relativas à 
responsabilidade social das empresas e a uma participação da sociedade civil plena e 
estruturada.
É preciso não limitar as normas laborais e ambientais ao capítulo sobre o comércio e o 
desenvolvimento sustentável, sendo necessário incluí-las noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a cooperação regulamentar e a contratação pública.



PE546.593v01-00 8/8 DT\1045492PT.doc

PT

As normas laborais e ambientais devem ser dotadas de mais força executória, tendo por base a 
experiência positiva adquirida com o ACL entre a UE e a Coreia e as boas e eficazes práticas 
dos ACL e da legislação dos EUA.

O impacto económico, social e ambiental da TTIP deve ser examinado mediante uma 
avaliação de impacto minuciosa e sustentável, com a plena participação da sociedade civil.

4.4. QUESTÕES NÃO NEGOCIÁVEIS

Para o Parlamento Europeu, alguns domínios das regulamentações não são negociáveis. A UE 
tem uma tradição específica de salvaguarda da diversidade cultural e linguística da União e 
dos seus Estados-Membros. As disposições e as políticas atuais e futuras que apoiam o setor 
cultural, particularmente no mundo digital, estão excluídas do âmbito das negociações. 
Além disso, a UE tem uma tradição específica de organização dos setores públicos. Por 
conseguinte, não existe margem de manobra para negociações nesta matéria. Tudo o que 
impeça as autoridades governamentais de poderem regulamentar em prol do interesse público 
e sobre o fornecimento de serviços não é aceitável. Pretendemos garantir a proteção dos 
nossos serviços de interesse geral.

5. CONSCIÊNCIA DEMOCRÁTICA

O Parlamento Europeu tem a última palavra na ratificação dos acordos de comércio entre a 
UE e os países terceiros: Um acordo só pode entrar em vigor com o consentimento do PE. A 
rejeição do ACTA (proteção da propriedade intelectual no domínio digital) provou a 
seriedade com que o Parlamento Europeu desempenha o seu papel no âmbito da política 
comercial. 
À luz das inúmeras críticas emitidas pelo público europeu e da fraca aceitação pública do 
acordo em negociação, o Parlamento Europeu continuará a exigir o mais elevado nível de 
transparência possível e garantirá que só será aprovado um acordo que seja adequado, respeite 
os valores europeus, promova o crescimento económico e contribua para o bem-estar de todos 
os cidadãos.


