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30.9.2020 A9-0160/23

Alteração 23
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-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

48-A. Face à grave violação dos direitos 
humanos perpetrada pelas forças de 
segurança na Colômbia, apela à 
Comissão para que aplique a cláusula 
relativa à democracia e aos direitos 
humanos constante desse acordo, 
considerando que se trata de componentes 
essenciais do acordo; esta suspensão pode 
ser parcial e centrada nos setores 
económicos que beneficiam do assassínio 
e da deslocação das populações, como o 
óleo de palma e a produção de bananas; 
exorta os parlamentos nacionais que não 
ratificaram este acordo a absterem-se de o 
fazer enquanto não for implementado um 
mecanismo eficiente capaz de garantir o 
cumprimento do roteiro e das 
componentes essenciais do acordo.

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/24

Alteração 24
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 49

Proposta de resolução Alteração

49. Recorda a sua posição expressa no 
seu anterior relatório sobre a aplicação da 
política comercial comum; salienta que o 
plano de ação em 15 pontos, de 27 de 
fevereiro de 2018, estabelecido pelos 
serviços da Comissão constitui uma boa 
base de reflexão para melhorar a 
implementação do capítulo sobre o CDS; 
salienta que os acordos de nova geração 
contêm cláusulas sobre direitos humanos e 
capítulos sobre o desenvolvimento 
sustentável cuja aplicação global e plena 
visa assegurar e promover o respeito dos 
direitos humanos, dos valores da União e 
de normas laborais, sociais e ambientais de 
alto nível; toma nota da avaliação dos 
capítulos sobre o desenvolvimento 
sustentável incluídos no relatório da 
Comissão sobre a aplicação dos ACL, e 
solicita a aplicação atempada das 
disposições existentes em matéria de CDS; 
exorta a Comissão a desenvolver uma 
metodologia precisa e específica para o 
acompanhamento e a avaliação da 
aplicação destes capítulos, dada a 
impossibilidade de proceder à sua 
avaliação com base em dados 
exclusivamente quantitativos; exorta a 
Comissão a apresentar propostas sobre a 
forma de reforçar a aplicação do capítulo 
relativo ao desenvolvimento sustentável 
nos acordos comerciais; 

49. Recorda a sua posição expressa no 
seu anterior relatório sobre a aplicação da 
política comercial comum; salienta que o 
plano de ação em 15 pontos, de 27 de 
fevereiro de 2018, estabelecido pelos 
serviços da Comissão constitui uma boa 
base de reflexão para melhorar a 
implementação do capítulo sobre o CDS; 
salienta que os acordos de nova geração 
contêm uma referência à democracia e 
aos direitos humanos como componentes 
essenciais dos acordos, tal como os 
anteriores, mas incluem também capítulos 
sobre o desenvolvimento sustentável cuja 
aplicação global e plena visa assegurar e 
promover o respeito dos direitos humanos, 
dos valores da União e de normas laborais, 
sociais e ambientais de alto nível; toma 
nota da avaliação dos capítulos sobre o 
desenvolvimento sustentável incluídos no 
relatório da Comissão sobre a aplicação 
dos ACL, e solicita a aplicação atempada 
das disposições existentes em matéria de 
CDS; exorta a Comissão a desenvolver 
uma metodologia precisa e específica para 
o acompanhamento e a avaliação da 
aplicação destas componentes essenciais e 
dos capítulos sobre o CDS, dada a 
impossibilidade de proceder à sua 
avaliação com base em dados 
exclusivamente quantitativos; exorta a 
Comissão a apresentar propostas sobre a 
forma de reforçar a aplicação da cláusula 
dos direitos humanos e da democracia e 
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do capítulo relativo ao desenvolvimento 
sustentável nos acordos comerciais;
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30.9.2020 A9-0160/25

Alteração 25
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 56

Proposta de resolução Alteração

56. Considera que os capítulos sobre 
CDS nos acordos comerciais devem ser um 
dos motores da dimensão externa do Pacto 
Ecológico Europeu; sublinha que qualquer 
novo mecanismo de ajustamento do 
carbono deve ser compatível com as regras 
da OMC e com os ACL da UE; salienta 
que as empresas da UE não devem ser 
colocadas numa situação de desvantagem 
concorrencial;

56. Considera que os capítulos sobre 
CDS nos acordos comerciais devem ser um 
dos motores da dimensão externa do Pacto 
Ecológico Europeu; sublinha que a UE 
deve agir ao nível da OMC para garantir 
que nenhuma regra da OMC se oponha 
ao novo mecanismo de ajustamento do 
carbono nem a quaisquer medidas 
necessárias para combater as alterações 
climáticas;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Alteração 26
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 63

Proposta de resolução Alteração

63. Congratula-se com o facto de a 
Comissão ter anunciado a nomeação, no 
início de 2020, de um alto responsável pela 
execução da política comercial (CTEO - 
Chief Trade Enforcement Officer) para 
acompanhar e melhorar o cumprimento 
dos acordos comerciais da UE; observa 
que as regras no quadro dos acordos 
comerciais da UE devem ser devidamente 
aplicadas a fim de garantir a sua eficácia 
e tratar as distorções do mercado; 
sublinha a necessidade de o responsável 
por este cargo recentemente criado se 
focar na aplicação e execução dos nossos 
acordos comerciais, bem como em 
violações do acesso ao mercado e dos 
compromissos em matéria de comércio e 
desenvolvimento sustentável; entende que 
o CTEO não só deve monitorizar e 
controlar o cumprimento das obrigações de 
proteção ambiental e laboral dos acordos 
comerciais da UE com países terceiros mas 
também concentrar-se na aplicação de 
todos os capítulos dos acordos comerciais, 
para garantir que se utiliza todo o seu 
potencial; pede à Comissão que dê mais 
esclarecimentos sobre as funções deste 
cargo;

63. Toma nota da nomeação do novo 
alto responsável pela execução da política 
comercial (CTEO - Chief Trade 
Enforcement Officer) para acompanhar e 
melhorar a aplicação e execução dos 
nossos acordos comerciais, bem como em 
violações do acesso ao mercado e dos 
compromissos em matéria de comércio e 
desenvolvimento sustentável; entende que 
o CTEO não só deve monitorizar e 
controlar o cumprimento das obrigações de 
proteção ambiental, laboral e dos direitos 
humanos dos acordos comerciais da UE 
com países terceiros mas também 
concentrar-se na aplicação de todos os 
capítulos dos acordos comerciais, para 
garantir que se utiliza todo o seu potencial; 
pede à Comissão que dê mais 
esclarecimentos sobre as funções deste 
cargo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Alteração 27
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 64

Proposta de resolução Alteração

64. Solicita ao Conselho que garanta 
um acordo rápido e célere sobre o 
Instrumento Internacional de Contratação 
Pública, a fim de proporcionar segurança 
jurídica, reciprocidade e condições de 
concorrência equitativas para os 
operadores da UE; apela à inclusão de um 
catálogo global de produtos essenciais no 
domínio da saúde em situações de 
emergência que permita evitar futuros 
abusos no comércio internacional por parte 
de fornecedores de países terceiros em 
contexto de pandemia mundial; observa 
que os mercados de contratos públicos da 
União são os mais abertos do mundo e 
determinados países terceiros têm um 
acesso muito limitado a esses mercados; 
salienta a importância de promover a 
reciprocidade e os benefícios mútuos no 
domínio do acesso aos mercados e da 
contratação pública em prol das empresas 
da UE;

64. Solicita ao Conselho que garanta 
um acordo rápido e célere sobre o 
Instrumento Internacional de Contratação 
Pública, a fim de proporcionar segurança 
jurídica, reciprocidade e condições de 
concorrência equitativas para os 
operadores da UE; apela à inclusão de um 
catálogo global de produtos essenciais no 
domínio da saúde em situações de 
emergência que permita evitar futuros 
abusos no comércio internacional por parte 
de fornecedores de países terceiros em 
contexto de pandemia mundial; observa 
com preocupação que os mercados de 
contratos públicos da União são os mais 
abertos do mundo e determinados países 
terceiros limitaram por precaução o 
acesso a parte desses mercados para 
protegerem as suas PME locais; salienta a 
importância de promover a reciprocidade e 
os benefícios mútuos no domínio do acesso 
aos mercados e da contratação pública em 
prol dos cidadãos e das empresas da UE;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Alteração 28
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 69

Proposta de resolução Alteração

69. Manifesta a sua preocupação com a 
expansão contínua dos mecanismos de 
arbitragem entre investidores e Estados por 
meio de acordos de investimento; recorda 
que estes sistemas judiciais paralelos são 
concebidos para favorecer os interesses e 
os direitos das empresas, mas não os seus 
deveres e responsabilidades, podendo pôr 
em risco o espaço para formulação de 
políticas dos Estados e o seu direito 
legítimo de regulamentarem; denuncia o 
facto de as empresas de advogados terem 
começado a promover o aconselhamento 
sobre o modo como os investidores 
estrangeiros podem intentar processos de 
arbitragem na sequência das medidas 
governamentais relacionadas com a 
COVID; pede uma moratória permanente a 
todas as ações de arbitragem relacionadas 
com medidas que incidam sobre as 
dimensões sanitária, económica e social da 
pandemia e dos seus efeitos;

69. Manifesta a sua preocupação com a 
expansão contínua dos mecanismos de 
arbitragem entre investidores e Estados por 
meio de acordos de investimento; recorda 
que estes sistemas judiciais paralelos são 
concebidos para favorecer os interesses e 
os direitos das empresas, mas não os seus 
deveres e responsabilidades, podendo pôr 
em risco o espaço para formulação de 
políticas dos Estados e o seu direito 
legítimo de regulamentarem; denuncia o 
facto de as empresas de advogados terem 
começado a promover o aconselhamento 
sobre o modo como os investidores 
estrangeiros podem intentar processos de 
arbitragem na sequência das medidas 
governamentais relacionadas com a 
COVID; pede uma moratória permanente a 
todas as ações de arbitragem relacionadas 
com medidas que incidam sobre as 
dimensões sanitária, económica e social da 
pandemia e dos seus efeitos, e que se 
abstenham de negociar qualquer tipo de 
mecanismo entre investidores e Estados 
que crie sistemas especiais de justiça para 
conceder privilégios a sociedades e 
investidores estrangeiros;

Or. en


