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Plenário

Acordo sobre Comércio de Serviços: Parlamento Europeu
quer salvaguardas para empresas e trabalhadores europeus

O Parlamento Europeu definiu hoje as suas prioridades e linhas
vermelhas para as negociações do Acordo sobre o Comércio de
Serviços (TiSA), que estão a ser conduzidas pela Comissão
Europeia em nome da UE. Os eurodeputados querem garantir mais
oportunidades para as empresas europeias em mercados
estrangeiros, a exclusão dos serviços públicos, a proteção dos
direitos laborais e o direito de legislar no interesse público. Os
países à mesa das negociações representam 70 % do comércio
mundial de serviços.

As recomendações da comissão parlamentar do Comércio Internacional,
elaboradas pela deputada e antiga comissária europeia Viviane Reding
(PPE, LU), foram aprovadas em plenário por 532 votos a favor, 131
contra e 36 abstenções.

"Se as recomendações do Parlamento Europeu forem respeitadas, o
TiSA vai garantir mais direitos aos nossos cidadãos cá dentro e remover
obstáculos às nossas empresas lá fora. Caso contrário, o Parlamento
não hesitará em vetar este acordo", disse Viviane Reding.

Os eurodeputados querem que a Comissão Europeia assegure que o
acordo crie condições de concorrência equitativas no setor dos serviços
e abra novos mercados aos prestadores de serviços da UE, em áreas
como as telecomunicações, os transportes e os contratos públicos.

O PE defende a exclusão dos serviços públicos e dos serviços
audiovisuais do âmbito de aplicação do acordo e a adoção de uma
abordagem cautelosa em relação aos serviços culturais.



Apesar de os fluxos de dados serem indispensáveis para o comércio de
serviços, o acordo não deverá, em caso algum, comprometer o acervo
da UE em matéria de proteção de dados e de direito ao respeito pela
vida privada, acrescentam os eurodeputados.

Outras linhas vermelhas que o PE quer que sejam respeitadas são o
direito das autoridades europeias, nacionais e locais legislarem no
interesse público e a proteção dos direitos laborais, da segurança dos
consumidores, da saúde e do ambiente.

Os eurodeputados propõem que seja incluída uma cláusula de revisão,
que estabeleça "um mecanismo que proporcione a uma parte a
oportunidade de abandonar o acordo ou de suspender ou reverter
compromissos relativos à liberalização de um serviço, nomeadamente no
caso de violação de normas laborais e sociais".

Parlamento Europeu tem palavra final sobre o TiSA

O PE tem o direito de fazer recomendações à Comissão Europeia
durante o processo de negociação e tem a última palavra em matéria de
acordos comerciais.

As negociações relativas ao Acordo sobre o Comércio de Serviços
(TiSA, na sigla em inglês) foram encetadas em abril de 2013. De modo
geral, as partes contratantes no TiSA tencionam assumir compromissos
em termos de acesso a mercados e reforçar as regras internacionais em
diversos domínios, como os serviços financeiros, digitais e de transporte.

A Europa é o território em que o nível de obstáculos ao comércio de
serviços é mais reduzido. Convertidos em equivalentes pautais, estes
obstáculos representam 6 % do preço de um serviço. Calculados para
outros países, estes obstáculos equivalem a 15 % no Canadá, 16 % no
Japão, 25 % na Coreia do Sul, 44 % na Turquia e 68 % na China.

A UE é o maior exportador de serviços, com uma parte de mercado
mundial de 24 %. Os serviços representam cerca de 70 % do emprego
na UE e 40 % do valor dos bens exportados.

Os 23 membros da OMC que participam neste momento nas



negociações do TiSA são Austrália, Canadá, Chile, Taiwan, Colômbia,
Costa Rica, União Europeia, Hong Kong, Islândia, Israel, Japão,
Listenstaine, Maurícia, México, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão,
Panamá, Peru, Coreia do Sul, Suíça, Turquia e Estados Unidos da
América.

O PE apoia o pedido da China no sentido de integrar as negociações.
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