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SUGESTÕES

A Comissão das Petições 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 as diretrizes de negociação, de 14 de junho de 2013, relativas à Parceria 
Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) entre a União Europeia e os Estados 
Unidos da América,

– Tendo em conta os artigos 206.º e 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores de 23 de outubro de 2012 sobre as relações 
comerciais e económicas com os Estados Unidos1, de 23 de maio de 2013 sobre as 
negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 
América2 e de 12 de março de 2014 sobre o programa de vigilância da Agência Nacional 
de Segurança dos EUA (NSA), os organismos de vigilância em diversos 
Estados-Membros e o seu impacto nos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e na 
cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos internos3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2015, sobre o relatório anual de 
atividades de 2013 do Provedor de Justiça Europeu,

– Tendo em conta as petições n.os 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 
2268-14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 e 0033-15,

– Tendo em conta o inquérito da Provedora de Justiça Europeia sobre a transparência das 
negociações relativas à Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento e a 
participação do público nestas negociações (OI/10/2014/RA),

– Tendo em conta o resultado da consulta pública lançada pela Comissão Europeia 
relativamente à proteção dos investimentos e ao mecanismo de resolução de litígios entre 
investidores e Estados no âmbito da TTIP,

– Tendo em conta a carta, de 5 de junho de 2014, enviada pelo negociador principal da UE, 
Ignacio García-Bercero, ao seu homólogo americano, Daniel Mullany, na qual declara que 
todos os documentos relativos às negociações permanecerão inacessíveis ao público até 30 
anos,

A. Considerando que a Comissão está atualmente a negociar com os Estados Unidos da 
América, em nome da União Europeia, um acordo de parceria exaustivo, aprofundado e 
regido por normas exigentes sobre comércio e investimento (a Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento – TTIP), que visa tanto fomentar e facilitar as trocas comerciais 

                                               
1 JO C 68 E, de 7.3.2014, p. 53.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0227.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0230.
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de bens e serviços como reforçar o investimento, nomeadamente através da eliminação de 
obstáculos ao comércio; considerando que um número considerável de cidadãos europeus 
manifestou preocupações legítimas quanto à possibilidade de este acordo comprometer as 
regulamentações fundamentais da UE, em especial nos domínios dos direitos laborais, da 
proteção do ambiente e das normas em matéria de alimentos e de segurança;

B. Considerando que o Presidente Juncker instou todos os membros da nova Comissão a 
«tornarem públicos todos os contactos e todas as reuniões com organizações profissionais 
ou com indivíduos que trabalhem por conta própria sobre todo e qualquer assunto 
relacionado com a elaboração e aplicação de políticas da UE» no que se refere ao 
abrangente acordo de parceria sobre comércio e investimento com os EUA que a 
Comissão está a negociar em nome da UE; considerando que a única forma eficaz de 
evitar a confusão do público e os mal-entendidos é aumentar a transparência e os esforços 
para alimentar proativamente o debate público;

C. Considerando que a TTIP tem como objetivo aumentar o comércio e o investimento entre 
a UE e os EUA sem pôr em causa os princípios estabelecidos no acervo comunitário ou o 
crescimento económico sustentável, a criação de empregos decentes ou a promoção do 
modelo social europeu;

D. Considerando que as negociações suscitaram um interesse sem precedente do público 
devido ao potencial impacto económico, social e político da TTIP e à forma opaca como 
têm sido conduzidas as negociações;

E. Considerando que o anterior presidente da Comissão, José Manuel Barroso, instou a 
sociedade civil a desempenhar um papel construtivo e ativo nas negociações relativas à 
TTIP;

F. Considerando que a sociedade civil tem manifestado apreensão relativamente à TTIP;

G. Considerando que, em 10 de setembro de 2014, a Comissão se recusou a registar a 
Iniciativa de Cidadania Europeia «Não ao TTIP», alegando que esta não se inseria no 
âmbito de competências da Comissão em matéria de apresentação de uma proposta de ato 
jurídico da União para efeitos de aplicação dos Tratados; considerando que uma iniciativa 
«Não ao TTIP» foi lançada à margem do procedimento previsto no Regulamento 
n.º 211/2011 e já recolheu mais de um milhão de assinaturas; considerando que a 
Comissão das Petições tem recebido várias petições em que se manifesta apreensão 
relativamente à TTIP; considerando que as principais preocupações dos peticionários 
dizem respeito aos riscos relativos à qualidade e segurança dos alimentos importados, à 
transferência de dados da UE para os EUA, nomeadamente informações sobre pessoas 
singulares e coletivas coligidas pelos EUA (o direito dos cidadãos da UE à 
«autodeterminação digital»), à falta de transparência das negociações, ao potencial 
impacto económico negativo do acordo, especialmente em termos de emprego e de 
salários, e à transferência do direito das autoridades públicas de regulamentarem para as 
empresas através do mecanismo de resolução de litígios entre os investidores e o Estado;

H. Considerando que o direito dos cidadãos da UE de beneficiarem de um acesso público aos 
documentos na posse das instituições da UE constitui um direito fundamental que visa 
garantir a participação dos cidadãos no processo decisório da UE e a prestação de contas 
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por parte da UE e das suas instituições, reforçando, desta forma, a natureza democrática 
da União; 

I. Considerando que todas as petições recebidas da parte dos cidadãos da UE, que reúnem 
dezenas de milhares de assinaturas de cidadãos da UE, refletem uma posição claramente 
crítica no que se refere às negociações relativas à TTIP e alertam para o perigo de tal 
acordo constituir uma ameaça ao modo de vida europeu, particularmente nos domínios 
social, económico, ambiental e democrático;

J. Considerando que o inquérito de julho de 2014 da Provedora de Justiça Europeia sobre a 
transparência da TTIP examinou a retenção de documentos essenciais e a alegada 
concessão de acesso privilegiado a certas partes interessadas; considerando que a 
Provedora de Justiça Europeia recebeu mais de 6000 emails em resposta à sua consulta 
pública sobre a TTIP; 

K. Considerando que, com respeito ao domínio social, diversas petições revelam sérias 
preocupações relativamente aos potenciais efeitos negativos do acordo na saúde humana, 
nos sistemas de cuidados de saúde e nos serviços públicos em geral na UE, bem como nos 
regimes de pensões; considerando que surgem receios de que as condições de trabalho se 
degradem, tendo em conta a ausência de regulamentação das relações laborais e de uma 
cultura de acordos coletivos nos EUA;

L. Considerando que, após a sua investigação, a Provedora de Justiça Europeia manifestou a 
sua apreensão quanto à falta de transparência e de participação do público nas negociações 
sobre a TTIP;

M. Considerando que a maior parte das petições recebidas solicitam expressamente quer a 
suspensão das negociações por iniciativa da Comissão, quer a rejeição do acordo pelo 
Parlamento Europeu;

1. Salienta a importância de desenvolver relações comerciais e de investimento equilibradas 
entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, prevendo as salvaguardas 
adequadas no sentido de garantir as mais rigorosas normas laborais, sociais, sanitárias e 
ambientais a nível global, a fim de contribuir para o crescimento e o emprego, bem como 
para a criação de novas oportunidades económicas e para a regulamentação da 
globalização, de modo a que o dumping social e económico seja proscrito;

2. Saúda o objetivo de eliminar os obstáculos técnicos ao comércio e de reduzir as 
incompatibilidades regulamentares desnecessárias entre a UE e os EUA que não sejam 
justificadas por abordagens distintas de proteção e gestão dos riscos, tais como a 
duplicação de procedimentos, as exigências incoerentes aplicáveis a produtos e a 
duplicação de testes;

3. Insta a Comissão a opor-se à inclusão na TTIP de um mecanismo de resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado, no caso de as negociações serem prosseguidas, uma vez 
que existem outras opções para a proteção dos investimentos, tais como as vias de recurso 
internas;

4. Faz notar que a compatibilidade regulamentar não deve comprometer os serviços públicos 
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ou o superior direito soberano de regulamentar em conformidade com o princípio da 
precaução nos domínios da saúde, do acesso a medicamentos, da segurança dos dados, dos 
direitos do consumidor, dos direitos laborais, da proteção ambiental, do bem-estar animal, 
da proteção preventiva do consumidor e da diversidade cultural, em função do que as 
autoridades públicas de cada parte considerarem adequado;

5. Insta a Comissão a garantir que o atual nível das normas ambientais da UE seja 
preservado;

6. Destaca que os serviços e produtos culturais devem ser considerados e, por conseguinte, 
tratados de modo diferente relativamente a outros serviços e produtos comerciais, tal 
como prevê a chamada exceção cultural;

7. Realça a importância do pacote de medidas relativas à mobilidade e do estabelecimento da 
reciprocidade na emissão de vistos para os cidadãos de todos os Estados-Membros da UE, 
recordando que a facilitação da emissão de vistos para fornecedores europeus de bens e 
serviços é um dos elementos essenciais que permitirá tirar o maior proveito do acordo 
relativo à TTIP;

8. Frisa que os EUA não ratificaram as convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) relativas a normas laborais de base, que incluem direitos como a 
negociação coletiva, a liberdade de associação e o direito de organização;

9. Sublinha que a tomada de decisões de forma democrática no local de trabalho corre o 
risco de ser posta em causa se a proteção dos trabalhadores for considerada um obstáculo 
ao comércio;

10. Assinala o facto de a Comissão ter envidado reais esforços no sentido de tornar o processo 
de negociação da TTIP mais transparente, nomeadamente tendo em conta a publicação das 
diretrizes europeias de negociação relativas à TTIP (1103/13 CL 1); constata que este 
documento fundamental só foi divulgado em 9 de outubro de 2014, ao passo que as 
negociações tiveram início em junho de 2013; recorda que a Comissão se encontra 
juridicamente obrigada em todas as circunstâncias a respeitar as normas em matéria de 
acesso do público aos documentos, tal como disposto no Regulamento n.º 1049/2001; 
lamenta que o acesso dos deputados ao Parlamento Europeu aos textos das negociações 
relativos à TTIP tenha sido, até à data, extremamente limitado; salienta que os 
documentos disponibilizados na sala de leitura segura do Parlamento Europeu não contêm 
quaisquer documentos consolidados ou qualquer texto apresentado pelos EUA; realça a
necessidade de garantir a transparência através de um diálogo direto e aberto sob a forma 
de consultas públicas com todas as partes interessadas;

11. Saúda o inquérito da Provedora de Justiça Europeia no que se refere à necessidade de uma 
divulgação mais proativa dos documentos; exorta a Comissão a aplicar rapidamente as 
recomendações da Provedora de Justiça Europeia quanto ao acesso do público aos textos 
consolidados das negociações, à divulgação mais alargada e proativa dos documentos 
sobre a TTIP e ao aumento da transparência relativamente às reuniões do pessoal da 
Comissão sobre a TTIP com organizações empresariais, grupos de interesses e ONG; 
considera que uma abordagem mais proativa da Comissão em matéria de transparência 
poderia tornar o processo de negociação mais democrático e mais legítimo aos olhos dos 
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cidadãos e exorta, por conseguinte, a Comissão a publicar todos os documentos relativos 
às negociações, nomeadamente as propostas apresentadas pelos EUA à UE, seguindo a 
prática adotada em todas as negociações comerciais internacionais no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio, bem como a fomentar uma participação e um 
envolvimento mais exaustivos das diversas partes interessadas no processo de negociação, 
em especial da sociedade civil e das organizações dos consumidores;

12. Solicita à Comissão que garanta a acessibilidade, a exaustividade, a abrangência e o 
caráter completo da lista de documentos sobre a TTIP disponibilizada na sua página 
Internet consagrada à política comercial e que facilite o acesso a estas informações através 
da realização de reuniões periódicas com os sindicatos, as ONG e as organizações da 
sociedade civil; destaca que os documentos mais importantes, em particular as posições 
negociais da UE, deveriam ser disponibilizados em todas as línguas oficiais da UE, 
garantindo, deste modo, que todos os cidadãos da UE tenham realmente acesso aos 
documentos e possam compreendê-los na íntegra;

13. Solicita à Comissão que informe imediata e plenamente o Parlamento Europeu sobre todas 
as etapas do processo, em conformidade com o acórdão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia no processo C-358/11, que garanta, além disso, que todos os deputados ao 
Parlamento Europeu tenham acesso a todos os documentos confidenciais e que inclua os 
textos consolidados na lista dos documentos que podem ser consultados pelos deputados 
ao Parlamento Europeu;

14. Lamenta que a petição subscrita por mais de um milhão e meio de europeus não tenha 
sido classificada pela Comissão como uma «iniciativa de cidadania europeia» devido às 
limitações do quadro legislativo referente a esta iniciativa; deplora que, na prática, estas 
limitações impliquem que qualquer iniciativa de cidadania europeia que incida em 
assuntos comerciais apenas seja admissível depois da entrada em vigor do acordo 
comercial e que as iniciativas deste tipo que visem influenciar as negociações comerciais 
em curso não sejam autorizadas no atual enquadramento;

15. Considera que é do interesse público evitar que a proteção de dados seja utilizada como 
um obstáculo que automaticamente impeça o exame público das atividades de 
representação de interesses no contexto da TTIP e que é possível dar resposta às 
preocupações relativas à proteção de dados ao informar os participantes convidados para 
as reuniões da intenção de divulgar os seus nomes e ao esclarecer que a TTIP não deve 
comprometer nem o direito dos cidadãos da UE à autodeterminação digital, nem o 
cumprimento da legislação europeia em matéria de proteção de dados, e deve ter em conta 
o acórdão do Tribunal de Justiça da UE (processo C-132/12) sobre o «direito a ser 
esquecido», bem como a proposta de regulamento geral sobre a proteção de dados; insta a 
Comissão a assegurar que a questão da proteção dos dados não seja incluída nas 
negociações, de modo a respeitar os artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia;

16. Realça a sensibilidade de certos domínios das negociações em que não é possível fazer 
concessões, tais como o setor agrícola, no qual as perceções entre a UE e os EUA 
divergem relativamente aos organismos geneticamente modificados (OGM), às exigências 
em matéria de informações nos rótulos, à clonagem, às exigências ambientais e a 
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quaisquer outras normas de proteção dos consumidores e da saúde animal; encoraja a 
Comissão a adotar, neste sentido, uma «abordagem de lista positiva» como pré-requisito 
para que o assunto se torne claro para todas as partes interessadas; apela, por conseguinte, 
a que estes domínios não sejam sujeitos à cooperação regulamentar ou a quaisquer regras
suplementares em matéria de normas sanitárias e fitossanitárias e de obstáculos técnicos 
ao comércio; solicita que, quando já existam trocas comerciais em domínios sensíveis, 
como no caso dos OGM, sejam estabelecidas regras claras em matéria de rotulagem que 
reforcem a capacidade dos consumidores para tomar decisões;

17. Destaca os elevados níveis de controlo do público sobre o acordo através de petições, que 
têm levantado importantes questões sobre a transparência das negociações e os efeitos 
negativos nos direitos dos trabalhadores e nos serviços públicos, nomeadamente nos 
cuidados de saúde, nos serviços sociais, na educação, na distribuição de água e no 
saneamento; 

18. Insta a Comissão a zelar pela rigorosa manutenção das normas de segurança dos 
alimentos, de saúde humana e animal e de bem-estar animal estabelecidas pela legislação 
da UE, garantindo que os valores fundamentais da UE, nomeadamente o princípio da 
precaução, o reconhecimento dos animais enquanto seres sensíveis consagrado no 
artigo 13.º do TFUE, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, não sejam 
postos em causa e sejam respeitados;

19. Apela à Comissão para que assegure que os produtos que não tenham sido produzidos em 
conformidade com as normas da UE em matéria de segurança dos alimentos, de saúde 
humana e animal e de bem-estar animal sejam impedidos de entrar no mercado da UE;

20. Solicita à Comissão que garanta que produtos como os OGM, os produtos oriundos de 
animais clonados e seus descendentes ou os produtos que contenham substâncias 
proibidas na UE não entrem no mercado europeu nem na cadeia alimentar da UE;

21. Frisa que a proteção do consumidor e o cumprimento das mais rigorosas normas europeias 
de qualidade e segurança de alimentos e produtos, das mais elevadas normas de proteção 
ambiental e dos mais rigorosos controlos de emissões industriais na UE e nos EUA, assim 
como a garantia de salvaguardas adequadas no que se refere à proteção dos dados dos 
cidadãos, devem ocupar um lugar central nas negociações relativas à TTIP e conduzir, 
nomeadamente, a resultados como

– uma transparência e um acesso público plenos aos dados clínicos de ensaios clínicos 
relativos a produtos farmacêuticos,

– uma transparência e um acesso público plenos aos dados clínicos de ensaios clínicos 
relativos a dispositivos médicos,

– a proteção da vida ou da saúde humana, animal e vegetal, através do respeito e da defesa 
das sensibilidades e dos valores fundamentais de ambas as partes, tais como o princípio da 
precaução da UE,

e salienta que os negociadores não devem equacionar quaisquer compromissos relativos à 
proteção de dados no âmbito da TTIP antes da conclusão dos trabalhos legislativos em 
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cursos sobre esta matéria tanto na UE como nos EUA;

22. Salienta que o respeito pela soberania de cada Estado e da União Europeia no que se 
refere à aprovação de legislação e à regulamentação da economia deve ocupar um lugar 
central nas negociações relativas à TTIP;

23. Exorta a Comissão a explicar como e quando tenciona aplicar cada uma das medidas 
sugeridas e qual será o seguimento dado às petições acima mencionadas; considera que, à 
medida que as negociações decorrem, seria útil que a Comissão pudesse dar resposta no 
espaço de dois meses, ou seja, até 31 de maio de 2015;

24. Faz notar que a Comissão recebeu, no total, cerca de 150 000 respostas à sua consulta 
pública sobre a proteção dos investimentos e o mecanismo de resolução de litígios entre 
investidores e Estados no âmbito da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, 
das quais 97 % se opunham à inclusão deste mecanismo na TTIP; sublinha que a 
compatibilidade de qualquer mecanismo de resolução de litígios entre investidores e 
Estados com o sistema judicial da UE, nomeadamente no que se refere ao respeito pela 
competência do Tribunal de Justiça da UE e pelo direito dos governos de regulamentarem 
é uma preocupação partilhada por uma grande parte dos respondentes; constata que, 
contrariamente ao que é habitual, muitas respostas foram enviadas por pessoas singulares, 
o que realça o grau de mobilização do público relativamente à TTIP, e assinala que alguns 
respondentes, como os sindicatos ou importantes organizações da sociedade civil, 
representam um número considerável de membros individuais, que ultrapassa largamente 
o número de respostas recebidas pela Comissão; destaca que as disposições relativas à 
proteção dos investimentos devem garantir a capacidade dos Estados para regulamentarem 
e considera que, a este respeito, o Tribunal de Justiça da UE deve conservar uma 
competência exclusiva em matéria de interpretação definitiva do Direito da União 
Europeia.
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