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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 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 a sua resolução, de 23 de maio de 2013, sobre as negociações em matéria 
de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da América1,

– 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),

A. Considerando que a Comissão está atualmente a negociar com os Estados Unidos da 
América, em nome da União Europeia, um abrangente acordo de parceria sobre comércio 
e investimento (Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento – TTIP);

B. Considerando que o objetivo da TTIP consiste em aumentar o comércio e o investimento 
entre a União Europeia e os Estados Unidos da América;

C. Considerando que as negociações suscitaram um interesse sem precedente do público 
devido ao potencial impacto económico, social e político da TTIP;

D. Considerando que a Comissão das Petições tem recebido várias petições em que se 
manifesta apreensão relativamente a este acordo entre a UE e os EUA (TTIP); 
considerando que as principais preocupações dos peticionários dizem respeito aos riscos 
relativos à qualidade dos alimentos importados, aos dados de pessoas singulares e 
coletivas alegadamente coligidos pelos EUA (o direito dos cidadãos da UE à 
«autodeterminação digital»), à transparência, ao impacto económico e à proteção dos 
investidores através do mecanismo de resolução de litígios entre os investidores e o 
Estado;

1. Salienta a importância de desenvolver as relações comerciais e o investimento bilateral 
entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, de modo a contribuir para o 
crescimento e o emprego, bem como para a criação de novas oportunidades económicas;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227.
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2. Saúda o objetivo de redução das incompatibilidades regulamentares desnecessárias entre a 
UE e os EUA relativamente a bens e serviços, nomeadamente a duplicação de 
procedimentos, os requisitos incoerentes aplicáveis a produtos e a duplicação dos testes;

3. Observa que a compatibilidade entre regulamentações não deve limitar o direito de 
regulamentar de acordo com o nível de proteção da saúde, da segurança, do consumidor, 
do trabalho e do ambiente e com o nível de diversidade cultural que cada parte considerar 
adequado;

4. Salienta a importância do pacote de medidas relativas à mobilidade, tendo em conta que a 
facilitação da obtenção de vistos para os fornecedores europeus de serviços e bens 
constitui um dos elementos essenciais que permitirá tirar o melhor proveito do acordo 
relativo à TTIP;

5. Acolhe com agrado o facto de a Comissão ter envidado reais esforços no sentido de tornar 
o processo de negociação da TTIP mais transparente, em particular à luz da publicação 
das diretrizes de negociação relativas à TTIP (1103/13 CL 1);

6. Sugere que uma abordagem mais proativa da Comissão relativamente à transparência 
poderia tornar o processo de negociação mais legítimo aos olhos dos cidadãos e encoraja a 
Comissão a publicar documentação, bem como a disponibilizar informações sobre as 
reuniões;

7. Insta a Comissão a garantir a exaustividade da lista de documentos relativos à TTIP 
disponibilizados na sua página web sobre a política comercial;

8. Entende que a TTIP não deve comprometer o direito dos cidadãos da UE à 
autodeterminação digital, nem o cumprimento da legislação europeia sobre a proteção de 
dados;

9. Salienta a sensibilidade de determinados domínios das negociações, como o setor agrícola, 
no qual as perceções sobre organismos geneticamente modificados (OGM), clonagem e 
saúde dos consumidores divergem entre a União Europeia e os Estados Unidos da 
América;

10. Destaca que a proteção dos consumidores e o cumprimento de normas de qualidade 
europeias mais elevadas relativas a alimentos e produtos devem estar no centro das 
negociações sobre a TTIP.


