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30.9.2020 A9-0160/3

Alteração 3
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que dados recentes 
do Eurobarómetro mostram que cerca de 
60 % dos cidadãos da UE acreditam 
retirar benefícios do comércio 
internacional; que parte da opinião pública 
está bastante informada sobre a política 
comercial e os acordos comerciais; que 
metade dos inquiridos propõe que a 
política comercial da UE dê prioridade à 
criação de emprego na UE e à defesa das 
normas ambientais e sanitárias; que a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
continuar a desenvolver uma estratégia de 
comunicação adequada sobre a política 
comercial e os acordos comerciais, no 
intuito de combater as notícias falsas 
sobre o comércio e transmitir a maior 
quantidade possível de informação, 
visando partes interessadas específicas e 
sensibilizando os operadores económicos 
para os acordos comerciais;

G. Considerando que cada vez mais 
cidadãos da UE pretendem que a União 
Europeia se adapte aos novos desafios 
que as nossas sociedades enfrentam; que 
uma parte significativa da opinião pública 
está bastante informada sobre a política 
comercial e os acordos comerciais e 
considera que a política comercial da UE 
deve dar prioridade à criação de emprego 
na UE e à defesa das normas ambientais e 
sanitárias; que a Comissão e os Estados-
Membros devem continuar a desenvolver 
uma estratégia de comunicação adequada 
sobre a política comercial e os acordos 
comerciais, no intuito de fornecer ao 
público informações exaustivas, credíveis 
e neutras;
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30.9.2020 A9-0160/4

Alteração 4
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que o surto de 
COVID-19 provocou uma crise 
multifacetada com consequências a longo 
prazo e expôs a falta de resiliência das 
cadeias de valor mundiais em relação a 
determinados produtos essenciais, 
incluindo equipamentos e dispositivos 
médicos; que a crise demonstrou a 
necessidade de cadeias de produção mais 
sólidas e resilientes, bem como a 
necessidade de investir em domínios 
estratégicos para reforçar a resiliência das 
cadeias de aprovisionamento da UE; que os 
relatórios de base científica apontam para o 
aumento dos riscos de surtos de pandemias 
no mundo e fenómenos relacionados com 
as alterações climáticas com impacto nas 
relações internacionais; que os ministros do 
Comércio do G20 se comprometeram a 
atenuar os impactos da COVID-19 no 
comércio internacional e no investimento, 
continuando a trabalhar em conjunto 
para assegurar um ambiente de comércio 
e de investimento livre, justo, não 
discriminatório, transparente, previsível e 
estável, bem como para manter os nossos 
mercados abertos de modo a garantir o 
fluxo contínuo através das fronteiras de 
materiais e equipamentos médicos vitais, 
produtos agrícolas de importância crítica e 
outras mercadorias e serviços essenciais; 

J. Considerando que o surto de 
COVID-19 expôs a vulnerabilidade da 
economia da UE e a dependência das suas 
cadeias de abastecimento em países 
terceiros, devido a anos de liberalização 
comercial dogmática, e provocou uma 
crise multifacetada com consequências a 
longo prazo e expôs a falta de resiliência 
das cadeias de valor mundiais em relação a 
determinados produtos essenciais, 
incluindo equipamentos e dispositivos 
médicos; que a crise demonstrou a 
necessidade de cadeias de produção mais 
sólidas e resilientes, bem como a 
necessidade de investir em domínios 
estratégicos para reforçar a resiliência das 
cadeias de aprovisionamento da UE; que os 
relatórios de base científica apontam para o 
aumento dos riscos de surtos de pandemias 
no mundo e fenómenos relacionados com 
as alterações climáticas com impacto nas 
relações internacionais; que os ministros do 
Comércio do G20 não conseguiram dar 
uma resposta adequada às causas de base 
da crise, optando por reformar as cadeias 
de produção, a fim de garantir 
diversificação e resistência económicas, 
bem como o fluxo contínuo através das 
fronteiras de materiais e equipamentos 
médicos vitais, produtos agrícolas de 
importância crítica e outras mercadorias e 
serviços essenciais; 
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30.9.2020 A9-0160/5

Alteração 5
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Regista que, nos últimos dois anos, 
se registaram tensões importantes e que 
aspetos significativos do contexto global 
têm vindo a mudar e a revelar-se 
imprevisíveis; reitera o seu apoio a um 
sistema de comércio multilateral aberto, 
livre, assente em regras, previsível e justo, 
que é necessário salvaguardar e promover; 
salienta que, apesar do clima económico 
mundial difícil, a UE registou um 
excedente de 84,6 mil milhões de EUR 
(em 2018) no comércio de bens com os 
seus parceiros de acordos comerciais, em 
contraste com o seu défice comercial 
global com o resto de mundo de cerca de 
24,6 mil milhões de EUR; recorda que 
mais de 36 milhões de postos de trabalho 
dependem das exportações para fora da 
UE;

1. Manifesta preocupação pelo facto 
de, nos últimos dois anos, se terem 
registado tensões importantes, aspetos 
significativos do contexto global terem 
vindo a mudar e a revelar-se imprevisíveis 
e a economia da UE ser vulnerável e 
dependente das suas cadeias de 
abastecimento em países terceiros no que 
diz respeito a produtos essenciais devido a 
anos de liberalização; reitera o seu apoio a 
um sistema de comércio multilateral 
aberto, livre, assente em regras, previsível 
e justo, que é necessário salvaguardar e 
promover, mas também reformar para ser 
mais transparente, democrático e 
respeitador da hierarquia das normas do 
direito internacional; considera que é 
necessária uma profunda reorientação da 
política comercial comum para assegurar 
a criação de emprego de qualidade, o 
reforço dos serviços públicos, a proteção 
dos setores estratégicos e vulneráveis da 
economia e a diversificação das atividades 
económicas, com o objetivo de fazer face 
aos principais desafios, como as 
pandemias, as alterações climáticas e a 
pobreza;
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Alteração 6
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insiste em que a estratégia 
comercial da UE deve continuar a 
promover os interesses e valores da União 
quando enfrenta novos desafios em todo o 
mundo, aumentar a competitividade da 
indústria da UE e gerar crescimento 
económico em consonância com os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu; 
considera, por conseguinte, que uma 
ambiciosa agenda multilateral, plurilateral 
e bilateral, a celebração de acordos 
comerciais justos e profícuos para ambas 
as partes, que garantam uma rigorosa 
reciprocidade e respeitem as elevadas 
normas e padrões da Europa em setores 
sensíveis, os direitos humanos e a sua 
efetiva proteção, assim como a eliminação 
de obstáculos injustificados ao comércio e 
o recurso se necessário a instrumentos de 
defesa do comércio, podem constituir a 
melhor forma de tornar a UE mais 
competitiva num mundo globalizado;

3. Insiste em que a estratégia 
comercial da UE deve dar resposta aos 
novos desafios em todo o mundo, aumentar 
a resistência da indústria da UE e ser 
alinhada com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu; considera, por 
conseguinte, que uma ambiciosa agenda 
internacional, multilateral, plurilateral e 
bilateral, a celebração de acordos 
comerciais justos e profícuos para ambas 
as partes, que garantam uma rigorosa 
reciprocidade e respeitem as elevadas 
normas e padrões da Europa em setores 
sensíveis, os direitos humanos e a sua 
efetiva proteção, assim como a eliminação 
de obstáculos injustificados ao comércio e 
o recurso se necessário a instrumentos de 
defesa do comércio, podem constituir a 
melhor forma de tornar a UE mais 
competitiva num mundo globalizado;
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Alteração 7
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5 Salienta a necessidade de reforçar o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros; apela a uma 
continuação do intercâmbio de boas 
práticas entre Estados-Membros e entre 
estes e a Comissão com vista a alcançar 
sinergias e melhorar os resultados; a este 
respeito, salienta também a necessidade de 
melhorar as estratégias de avaliação dos 
acordos e considera que a Comissão deve 
assegurar uma melhor avaliação do 
impacto de cada acordo comercial, que 
deve ser realizada em tempo útil e 
conduzida por organismos independentes;

5. Salienta a necessidade de reforçar o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros; apela a uma 
continuação do intercâmbio de boas 
práticas entre Estados-Membros e entre 
estes e a Comissão com vista a alcançar 
sinergias e melhorar os resultados; a este 
respeito, salienta também a necessidade de 
melhorar as estratégias de avaliação dos 
acordos e considera que a Comissão deve 
assegurar uma melhor avaliação do 
impacto de cada acordo comercial, que 
deve ser realizada em tempo útil, 
utilizando modelos económicos fiáveis e 
conduzida por organismos independentes;
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30.9.2020 A9-0160/8

Alteração 8
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a Comissão e os 
Estados-Membros devem trabalhar numa 
melhor estratégia de comunicação das 
vantagens da política comercial da UE e 
de sensibilização para envolver 
efetivamente a sociedade e as partes 
interessadas; recorda que os roteiros dão 
à Comissão a oportunidade de comunicar 
e explicar as razões por detrás de uma 
determinada iniciativa e dos seus 
objetivos, bem como de interagir com a 
sociedade e as partes interessadas e receber 
reações; salienta que a Comissão deve 
assegurar a plena transparência dos roteiros 
e de outras atividades de consulta, a fim de 
maximizar o seu impacto e garantir o 
envolvimento das partes interessadas;

7. Salienta que a Comissão e os 
Estados-Membros devem interagir melhor 
com a sociedade e as partes interessadas e 
receber reações; salienta que a Comissão 
deve assegurar a plena transparência dos 
roteiros e de outras atividades de consulta, 
a fim de maximizar o seu impacto e 
garantir o envolvimento das partes 
interessadas;
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30.9.2020 A9-0160/9

Alteração 9
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Lamenta os prejuízos económicos 
decorrentes da perturbação do comércio 
internacional e das cadeias de valor 
mundiais em resultado da pandemia de 
COVID-19, que podem ter um impacto 
particularmente grave nos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
assegurar que as suas disposições 
comerciais com países em 
desenvolvimento apoiem o acesso a 
medicamentos e a equipamento médico; 

11. Lamenta os prejuízos económicos 
decorrentes da perturbação do comércio 
internacional e das cadeias de valor 
mundiais em resultado da pandemia de 
COVID-19, que podem ter um impacto 
particularmente grave nos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a 
assegurar que as suas disposições 
comerciais com países em 
desenvolvimento apoiem o acesso a 
medicamentos e a equipamento médico e 
garantam a sua segurança alimentar;
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30.9.2020 A9-0160/10

Alteração 10
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que este é um momento 
crucial para promover um multilateralismo 
aberto, justo, equilibrado, sustentável, 
baseado em valores e que promova o 
sistema de comércio mundial; lamenta 
profundamente o impasse registado na 
OMC, que exige medidas ativas e empenho 
de todos os países membros da OMC; 
reitera o seu compromisso de defender o 
sistema comercial multilateral baseado em 
regras;

13. Salienta que este é um momento 
crucial para promover um multilateralismo 
aberto, justo, equilibrado, sustentável, 
baseado em valores e que promova o 
sistema de comércio mundial; lamenta 
profundamente o impasse registado na 
OMC, que exige medidas ativas e empenho 
de todos os países membros da OMC; 
reitera o seu compromisso de defender o 
sistema comercial multilateral baseado em 
regras e o direito internacional;
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30.9.2020 A9-0160/11

Alteração 11
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com os progressos 
realizados nas negociações para o 
Tribunal Multilateral de Investimento 
(MIC - Multilateral Investment Court); 
observa que o Sistema Jurisdicional 
Internacional (ICS - International Court 
System) pretende ser uma plataforma de 
lançamento do Tribunal Multilateral de 
Investimento; lamenta os progressos 
extremamente lentos dos Estados-Membros 
no desmantelamento dos tratados de 
investimento bilateral (TIB) no seio da UE 
e insta a Comissão a tomar medidas sempre 
que necessário;

17. Partilha a preocupação mundial 
sobre os sistemas de resolução de litígios 
entre os investidores e os Estados e insta a 
Comissão a abster-se de promover ou 
negociar qualquer tipo de sistema especial 
de justiça ou de arbitragem para 
investidores empresariais e estrangeiros, 
como a RLIE, o ICS, o MIC ou outros; 
insta a Comissão a suspender esses 
sistemas renegociando os atuais ACL e a 
encontrar uma solução rápida para sair 
do escandaloso Tratado da Carta da 
Energia, que está a custar milhares de 
milhões de euros aos Estados-Membros e 
a tornar mais cara e mais difícil a sua 
transição necessária para uma produção 
de energia em linha com o Pacto 
Ecológico e o Acordo de Paris; lamenta os 
progressos extremamente lentos dos 
Estados-Membros no desmantelamento dos 
tratados de investimento bilateral (TIB) no 
seio da UE e insta a Comissão a tomar 
medidas sempre que necessário;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/12

Alteração 12
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que a UE deve continuar a 
trabalhar com os EUA na qualidade de 
parceiro com o qual tem de encontrar 
soluções para questões comerciais de 
interesse comum, assim como ameaças e 
conflitos comerciais, como os efeitos da 
aplicação extraterritorial de leis adotadas 
pelos EUA que são contrárias ao direito 
internacional; salienta que a UE deve 
continuar a envidar esforços para 
restabelecer a confiança mútua e relações 
comerciais estreitas, e assegurar 
simultaneamente o respeito das normas 
europeias; considera que um acordo 
comercial limitado com os EUA poderia 
ser considerado um trampolim 
importante;

20. Salienta que a UE deve continuar a 
trabalhar com os EUA na qualidade de 
parceiro com o qual tem de encontrar 
soluções para questões comerciais de 
interesse comum, assim como ameaças e 
conflitos comerciais, como os efeitos da 
aplicação extraterritorial de leis adotadas 
pelos EUA que são contrárias ao direito 
internacional; salienta que a UE deve 
continuar a envidar esforços para 
restabelecer a confiança mútua e relações 
comerciais estreitas, e assegurar 
simultaneamente o respeito das normas 
europeias; considera que nenhum acordo 
comercial, mesmo limitado, deve ser 
assinado com os EUA, enquanto este país 
não tiver assinado e não estiver a aplicar 
o Acordo de Paris e enquanto estiver a 
impor medidas comerciais ilegais e 
sanções extraterritoriais;

Or. en


