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30.9.2020 A9-0160/29

Alteração 29
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A 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 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; salienta que os objetivos da 
UE em matéria de clima, expressos no 
Pacto Ecológico, devem ser integrados na 
política comercial da UE; 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;
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30.9.2020 A9-0160/30

Alteração 30
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A 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 

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 fundamentais da 
OIT; manifesta a sua preocupação com o 
agravamento da situação dos direitos 
humanos apesar da entrada em vigor do 
EVFTA, e insta a Comissão, em ligação 
com o SEAE, a assegurar a aplicação 
concreta dos compromissos assumidos 
pelo Vietname, a acompanhá-los e a 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu; exorta os Estados-Membros a 
procederem à ratificação do Acordo de 
Proteção dos Investimentos entre a UE e o 
Vietname (EVIPA) apenas se for 
observada uma melhoria da situação dos 
direitos humanos e se esta dinâmica 
positiva estiver garantida; 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 
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Sudeste Asiático (ASEAN); 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 Asiático (ASEAN);
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30.9.2020 A9-0160/31

Alteração 31
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A 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. Considera que, apesar de um 
capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável, o acordo 
UE-Mercosul não é compatível com o 
Pacto Ecológico Europeu e não resolve os 
problemas assinalados na avaliação de 
impacto publicada mais de um ano após a 
sua celebração; recorda que o Acordo de 
Paris deve ser um elemento essencial do 
ACL, tal como a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica; considera que a 
adoção de um protocolo ou de uma 
declaração interpretativa não será 
suficiente para assegurar que o ACL seja 
sustentável e respeitador das populações 
indígenas que enfrentam a desflorestação, 
a apropriação de terras e a violência 
sistémica; 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; reitera, neste 
contexto e tendo em conta as persistentes 
lacunas do texto, que o acordo 
UE-Mercosul não pode ser ratificado tal 
como está;
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30.9.2020 A9-0160/32

Alteração 32
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A 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. Observa que, durante o primeiro 
ano civil completo de aplicação do acordo 
comercial UE-Canadá (CETA), o 
comércio bilateral de mercadorias, 
incluindo os produtos agroalimentares, 
registou um aumento de 10,3 % em 
comparação com a média dos três anos 
anteriores; 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; manifesta, no entanto, 
a sua profunda preocupação com a 
incapacidade de preservar as normas 
sanitárias e fitossanitárias da UE na 
aplicação do CETA, tal como 
demonstrado no relatório de auditoria de 
2020 sobre os sistemas de controlo 
canadiano que regem a produção de carne 
de bovino e de suíno destinada à 
exportação para a UE; exorta a Comissão 
a suspender temporariamente essas 
importações até que novos elementos de 
prova demonstrem a plena conformidade 
com as disposições do CETA em matéria 
de normas sanitárias e fitossanitárias, e a 
examinar a aplicação do capítulo relativo 
às medidas sanitárias e fitossanitárias em 
todos os acordos de comércio livre, 
especialmente o impacto das disposições 
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relativas ao princípio da precaução e aos 
regimes de acompanhamento e controlo; 
recorda a importância de reforçar a 
aplicação e o acompanhamento do capítulo 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável (CDS);
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30.9.2020 A9-0160/33

Alteração 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Congratula-se com a iniciativa da 
Comissão relativa a um Pacto Ecológico 
Europeu e sublinha que este deve ser 
ativamente apoiado por uma estratégia 
comercial da UE equilibrada do ponto de 
vista ecológico, económico e social; 
congratula-se com o compromisso 
assumido pelo Comissão de fazer do 
respeito pelo Acordo de Paris sobre o clima 
uma «cláusula essencial» dos acordos 
comerciais;

52. Congratula-se com a iniciativa da 
Comissão relativa a um Pacto Ecológico 
Europeu e sublinha que este deve ser 
ativamente apoiado por uma estratégia 
comercial da UE equilibrada do ponto de 
vista ecológico, económico e social; 
congratula-se com o compromisso 
assumido pelo Comissão de fazer do 
respeito pelo Acordo de Paris sobre o clima 
uma «cláusula essencial» dos acordos 
comerciais; chama a atenção para o facto 
de o Tratado da Carta da Energia 
constituir um obstáculo importante à 
realização destes objetivos em matéria de 
clima; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem-se de 
que a reforma atualmente em curso do 
Tratado da Carta da Energia elimina os 
efeitos potencialmente adversos que terá 
para o Pacto Ecológico Europeu;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Alteração 34
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A 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; exorta a Comissão a 
introduzir a criação de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras (CBA - Carbon Border 
Adjustment) compatível com a OMC no 
programa de trabalho da Comissão para 
2021; sublinha que o mecanismo CBA 
deve ser uma pedra angular para 
alcançar a neutralidade carbónica 
europeia até 2050 e que, a fim de integrar 
ativamente as PME, deve prever medidas 
especificamente concebidas para 
responder às necessidades das PME;

Or. en


