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30.9.2020 A9-0160/13

Alteração 13
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Lamenta que a atual administração 
americana esteja a ponderar retirar-se do 
Acordo Geral sobre Contratos Públicos; 
exorta-a a continuar a ser parte do referido 
acordo;

22. Lamenta profundamente que a 
atual administração americana não tenha 
assinado o Acordo de Paris, se tenha 
retirado do Tratado de Não Proliferação 
das Armas Nucleares e do Acordo de 
Viena sobre o programa nuclear iraniano 
e esteja agora a ponderar retirar-se do 
Acordo Geral sobre Contratos Públicos; 
espera que a próxima administração 
reconsidere essas opções políticas, que 
são muito prejudiciais para o povo 
americano e para o mundo;
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30.9.2020 A9-0160/14

Alteração 14
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Congratula-se com a entrada em 
vigor do ACL UE-Japão, de 1 de fevereiro 
de 2019, e observa que, de acordo com os 
primeiros elementos apresentados após 
um ano de aplicação13, as exportações da 
UE para o Japão aumentaram 6,6 % em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior;

32. Regista a entrada em vigor do ACL 
UE-Japão, de 1 de fevereiro de 2019, e o 
início da sua aplicação, e insta a 
Comissão a renegociar esse acordo a fim 
de o adaptar aos novos desafios que a UE 
e o resto do mundo enfrentam;

_________________

13 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/ip_20_161.

Or. en



AM\1214595PT.docx PE658.341v01-00

PT Unida na diversidade PT

30.9.2020 A9-0160/15

Alteração 15
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Congratula-se com a entrada em 
vigor do acordo comercial UE-Singapura, 
de 21 de novembro de 2019; congratula-se 
com os progressos na aplicação do acordo 
UE-Vietname e apela à continuação dos 
progressos rápidos, nomeadamente na 
criação de instituições conjuntas e na 
ratificação de convenções e compromissos 
fundamentais da OIT em matéria de 
direitos humanos, instando a Comissão a 
assegurar a sua aplicação concreta em 
ligação com o SEAE; exorta os 
Estados-Membros a procederem à 
ratificação do Acordo de Proteção dos 
Investimentos entre a UE e o Vietname 
(EVIPA), a fim de que este possa, 
juntamente com o Acordo de Comércio 
Livre UE-Vietname (EVFTA), entrar em 
vigor o mais rapidamente possível; 
observa que, em 2018, a UE exportou 
para o Vietname bens no valor 
aproximado de 13,8 mil milhões de EUR, 
e salienta que os acordos de comércio 
livre (ACL) baseados em regras e os 
acordos de proteção dos investimentos 
(IPA) garantirão a previsibilidade e o 
Estado de direito aos investidores, e 
aumentarão também, de forma positiva, as 
exportações em ambos os sentidos, 
criando um clima de estabilidade e 
confiança para as PME; considera que 
estes acordos constituem um passo para a 
celebração de um ACL com toda a região 
da Associação das Nações do Sudeste 

33. Regista a entrada em vigor do 
acordo comercial UE-Singapura, de 21 de 
novembro de 2019, e a aplicação do acordo 
UE-Vietname e apela à revisão de ambos 
para os alinhar com novos desafios como 
as alterações climáticas e as pandemias;
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Asiático (ASEAN);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Alteração 16
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Salienta a importância de reforçar 
um comércio mutuamente benéfico e as 
relações políticas com a América Latina; 
recorda que a União Europeia e a América 
Latina mantêm uma cooperação estreita 
entre si com base nos seus laços históricos, 
culturais e económicos, sendo a região da 
América Latina e Caraíbas a quinta maior 
parceira comercial da UE; entende que a 
presença da UE na região é fundamental 
em termos de reforço da cooperação com 
base em valores partilhados e enquanto 
vetor de realização das políticas da UE em 
matéria de ação externa, nomeadamente 
em termos de reforço do sistema de 
comércio multilateral baseado em regras; 
solicita à Comissão que clarifique as suas 
intenções relativamente aos futuros 
acordos comerciais e de associação no que 
se refere à divisão do texto;

35. Salienta a importância de reforçar 
um comércio mutuamente benéfico e as 
relações políticas com a América Latina; 
recorda que a União Europeia e a América 
Latina mantêm uma cooperação estreita 
entre si com base nos seus laços históricos, 
culturais e económicos, sendo a região da 
América Latina e Caraíbas a quinta maior 
parceira comercial da UE; entende que a 
presença da UE na região é fundamental 
em termos de reforço da cooperação com 
base em valores partilhados e enquanto 
vetor de realização das políticas da UE em 
matéria de ação externa, nomeadamente 
em termos de reforço do sistema de 
comércio multilateral baseado em regras; 
considera que seria muito 
antidemocrático pretender excluir os 
parlamentos nacionais do processo de 
ratificação de acordos de associação na 
sua globalidade, face ao enorme impacto 
que estes acordos têm no quotidiano dos 
cidadãos;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Alteração 17
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta a importância da 
recém-concluída modernização do Acordo 
de Associação UE-México e da conclusão 
do Acordo de Associação com o Mercosul, 
ambos com potencial para aprofundar a 
nossa parceria estratégica com a América 
Latina, criar novas oportunidades nas 
nossas relações comerciais com esses 
países e ajudar a diversificar as cadeias de 
aprovisionamento da economia europeia; 
considera que o acordo de associação 
entre a UE e o Mercosul representa o 
maior acordo entre blocos deste tipo e tem 
potencial para criar uma zona de mercado 
aberto com benefícios mútuos para 
aproximadamente 800 milhões de 
cidadãos; recorda que este acordo, como 
todos os acordos comerciais da UE, deve 
assegurar condições de concorrência leal 
e garantir o respeito pelas normas e 
métodos de produção europeus; recorda 
que o acordo contém um capítulo 
vinculativo sobre desenvolvimento 
sustentável que deve ser aplicado, 
implementado e globalmente avaliado, 
bem como compromissos específicos em 
matéria de direitos laborais e de proteção 
do ambiente, incluindo a execução do 
Acordo de Paris sobre o clima e as regras 
de aplicação relevantes;

36. Regista que foi recentemente 
concluída a rubrica do Acordo de 
Associação UE-México e do Acordo de 
Associação UE-Mercosul; recorda que 
estes acordos contêm capítulos sobre 
desenvolvimento sustentável mas não 
contemplam mecanismos para lhes 
conferir força vinculativa, e solicita ao 
Conselho que se abstenha de os assinar; 
insta a Comissão a renegociar toda a 
política comercial internacional da UE, a 
fim de assegurar o pleno cumprimento do 
Acordo de Paris e das normas da OIT, e a 
reconhecer, à luz das deficiências 
observadas durante a pandemia, a 
necessidade urgente de a UE recuperar 
capacidades de produção independentes 
em todos os setores estratégicos;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Alteração 18
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Está convencido de que a 
modernização do Acordo de Associação 
com o Chile servirá para reforçar ainda 
mais a presença da UE na região mais 
alargada e ajudará a promover uma 
agenda para o comércio internacional 
assente no desenvolvimento sustentável, no 
reforço da proteção das normas ambientais 
e laborais e no respeito pelos direitos 
humanos; insta a Comissão a garantir que 
as negociações em curso cumprem estes 
princípios e que é possível chegar a um 
acordo em tempo útil;

37. Entende que a modernização do 
Acordo de Associação com o Chile deve 
servir para o alinhar com a agenda para o 
comércio internacional assente no 
desenvolvimento sustentável, no reforço da 
proteção das normas ambientais e laborais 
e no respeito pelos direitos humanos; insta 
a Comissão a garantir que as negociações 
em curso cumprem estes princípios;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Alteração 19
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Partilha as profundas 
preocupações dos parlamentos de vários 
Estados-Membros relativamente ao 
acordo UE-Mercosul, tendo em conta o 
perigo que representa para a região 
amazónica, para as comunidades 
indígenas, para os pequenos e médios 
agricultores de ambas as regiões, para o 
emprego industrial na Argentina e no 
Brasil, para a segurança alimentar na UE 
devido à utilização maciça de pesticidas 
com utilização proibida na UE — embora 
a indústria química da UE esteja a 
exportar muitos deles — e para a 
democracia, tendo em conta a violação do 
Estado de direito e a repressão das 
minorias no Brasil e no Paraguai;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Alteração 20
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Apela a uma agenda ambiciosa 
para a negociação de acordos de comércio 
livre, em particular com a Austrália e a 
Nova Zelândia, a Tunísia, Marrocos e a 
Indonésia, e em conformidade com o Pacto 
Ecológico, tendo em conta o caráter 
sensível de determinados produtos 
agrícolas como a carne de bovino e de 
ovino, os lacticínios e os frutos; reitera o 
seu apelo a uma rápida abertura de 
negociações de investimento com Taiwan 
e convida a Comissão a encetar uma 
análise prévia;

38. Apela ao congelamento imediato 
da negociação de quaisquer novos acordos 
de comércio livre, designadamente com a 
Austrália e a Nova Zelândia, a Tunísia, 
Marrocos e a Indonésia, até ao 
estabelecimento de uma nova políticas 
comercial em conformidade com o Pacto 
Ecológico, e tendo em conta o caráter 
sensível de determinados produtos 
agrícolas como a carne de bovino e de 
ovino, os lacticínios e os frutos;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Alteração 21
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Recorda a evolução positiva do 
acordo comercial entre a UE e o Canadá 
(CETA); observa que, durante o seu 
primeiro ano civil completo de aplicação, 
o comércio bilateral de mercadorias, 
incluindo os produtos agroalimentares, 
registou um aumento de 10,3 % em 
comparação com a média dos três anos 
anteriores; recorda que o excedente 
comercial da UE com o Canadá 
aumentou 60 % e criou oportunidades 
adicionais para os nossos exportadores; 
relembra também que, após a entrada em 
vigor provisória do acordo, as duas partes 
criaram uma parceria sólida, 
acompanhando o texto original com 
recomendações importantes sobre o 
comércio, a ação climática e o Acordo de 
Paris, o comércio e o género e as 
pequenas e médias empresas, o que prova 
a dinâmica de um acordo comercial em 
fase de execução; convida a Comissão a 
transmitir ao Parlamento dados mais 
recentes relativos às exportações das PME 
da UE e à sustentabilidade global do 
acordo; recorda a importância de reforçar 
a aplicação e o acompanhamento do 
capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável (CDS);

43. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a violação do acordo 
comercial entre a UE e o Canadá (CETA) 
por parte do Canadá, tal como referido 
pelos peritos da Comissão em matéria de 
segurança alimentar em 2014, e mais 
recentemente em 2020, nomeadamente no 
que se refere à rastreabilidade da carne de 
bovino do Canadá e à falta de cooperação 
das autoridades canadianas, que 
impossibilita a UE de verificar a ausência 
de hormonas de crescimento e a 
tolerância dos organismos responsáveis 
das autoridades responsáveis pelas 
fronteiras e pela saúde da UE no que 
respeita às violações da segurança 
alimentar; recorda que este acordo deve 
ser renegociado a fim de o tornar 
compatível com o Pacto Ecológico e com 
o princípio da precaução, e de tornar o 
capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável vinculativo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Alteração 22
Luke Ming Flanagan

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

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Salienta a importância da 
participação dos parlamentos nacionais, da 
sociedade civil e do setor privado de todas 
as partes nas negociações comerciais em 
particular; apela a uma maior participação 
e consulta dos parceiros sociais e da 
sociedade civil nas negociações e na 
implementação de acordos comerciais, em 
particular no quadro de grupos consultivos 
internos, cujo papel de monitorização pode 
ser alargado a todas as partes dos acordos 
comerciais, e não limitado apenas aos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável;

48. Salienta a importância da 
participação dos parlamentos nacionais, da 
sociedade civil e do setor privado de todas 
as partes nas negociações comerciais em 
particular; apela a uma maior participação 
e consulta dos parceiros sociais e da 
sociedade civil nas negociações e na 
implementação de acordos comerciais, em 
particular no quadro de grupos consultivos 
internos, cujo papel de monitorização pode 
ser alargado a todas as partes dos acordos 
comerciais, e não limitado apenas aos 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável; exorta a 
Comissão a estabelecer um procedimento 
claro e independente para tratar as 
queixas, como a  apresentada por 
organizações da sociedade civil peruana;

Or. en


