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SUGESTÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Comércio 

Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que o setor agrícola da UE constitui um capítulo fundamental e muito 

sensível das negociações relativas à TTIP e deverá beneficiar substancialmente com 

melhores ou novas oportunidades de acesso ao mercado; 

B. Considerando que um dos principais obstáculos ao comércio agroalimentar entre a UE e 

os EUA, que inclusivamente impede o comércio de alguns produtos, é a ausência de 

normas comuns neste domínio; 

C. Considerando que as consequências do embargo russo demonstraram claramente a 

contínua relevância da agricultura, a importância de ter acesso a uma variedade de 

mercados agrícolas e a necessidade de estabelecer parcerias estratégicas e fortes a nível 

comercial com parceiros comerciais fiáveis; 

D. Considerando que as negociações comerciais com os EUA representam uma 

importantíssima oportunidade para melhorar o acesso de determinadas exportações da UE 

aos EUA, como as frutas e os produtos hortícolas, os vinhos e certos produtos com 

elevado valor acrescentado; 

E. Considerando que a TTIP constitui uma oportunidade para atenuar reciprocamente os 

encargos regulamentares que entravam desnecessariamente o comércio, através da 

disponibilização de informações transparentes e mais abundantes, como os elementos que 

devem constar de um rótulo, e da clarificação dos procedimentos administrativos e 

aduaneiros, bem como do alinhamento e da simplificação dos regimes regulamentares, 

quando tal for exequível; 

F. Considerando que a garantia de um acordo de comércio mutuamente benéfico com os 

EUA é importante para a agricultura europeia, a fim de reforçar a posição da Europa 

enquanto um dos principais intervenientes no mercado mundial, sem prejuízo das atuais 

normas de qualidade dos produtos agrícolas europeus e do reforço futuro destas normas, 

preservando, em simultâneo, o modelo agrícola europeu e garantindo a sua viabilidade 

económica e social; 

G. Considerando que a TTIP constitui uma oportunidade para definir normas exigentes a 

nível global e para complementar as normas em ambos os continentes, em particular numa 

altura em que estão a ganhar dimensão novos intervenientes económicos que não 

partilham dos compromissos da UE e dos EUA no sentido de um comércio baseado em 

regras, de elevados níveis de proteção dos consumidores, de normas ambientais e de 

bem-estar animal; 

H. Considerando que a Comissão deu garantias de que o respeito pelas normas europeias em 

matéria de segurança dos alimentos, de saúde humana, animal e vegetal, de bem-estar 

animal e de proteção ambiental e dos consumidores constituirá um princípio essencial e 
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inderrogável das negociações no que se refere à agricultura europeia e confirmará e 

reforçará as normas da UE no âmbito de um sistema de política comercial aberto, 

equitativo, moderno e global; 

I. Considerando que os principais obstáculos ao comércio agroalimentar entre a UE e os 

EUA residem em elementos para lá das fronteiras, como a regulamentação interna e os 

entraves não pautais; 

J. Considerando que as negociações relativas à TTIP devem conceder prioridade aos 

interesses dos consumidores; 

K. Considerando que a harmonização das regras da União Europeia e dos Estados Unidos 

não pode, em caso algum, constituir um perigo para a saúde dos consumidores ou 

enfraquecer as normas de qualidade a que devem obedecer os produtos dos EUA 

colocados no mercado europeu; 

L. Considerando que as indicações geográficas constituem direitos de propriedade intelectual 

autónomos e não uma espécie de marca; 

M. Considerando que, graças aos progressos da investigação, é possível apoiar o 

desenvolvimento de avaliações ex ante do risco associado à nocividade de alimentos 

através de métodos computacionais avançados, baseados em análises de grandes volumes 

de dados e apoiados por estruturas de cálculo de alto desempenho, capazes de melhorar a 

aplicação do princípio da precaução; 

1. Solicita à Comissão que: 

a) garanta que qualquer acordo final seja global e equilibrado e cubra todos os setores 

abrangidos pela TTIP, tendo presente que a agricultura não deve ser utilizada como 

moeda de troca no sentido de garantir um acesso ao mercado dos EUA para outros 

setores e constitui um domínio político altamente estratégico, do qual dependem a 

segurança dos alimentos e o modo de vida de todos os europeus; 

b) estabeleça como prioridade um resultado ambicioso e equilibrado das negociações no 

que toca à agricultura, cujos principais eixos (acesso ao mercado, indicações 

geográficas e medidas sanitárias e fitossanitárias) devem ser discutidos precocemente 

com base numa lista detalhada de todos os obstáculos pertinentes impostos pelos EUA 

e à margem do processo de negociação, sem prejuízo das normas de segurança dos 

alimentos e de proteção dos consumidores, de modo a permitir que o Parlamento 

disponha de tempo suficiente e de informações claras para debater e avaliar este 

capítulo com as partes interessadas, os cidadãos europeus, a sociedade civil e os 

parceiros sociais, concentrando-se em especial nos agricultores e nas pequenas 

explorações familiares; 

c) inclua na TTIP um mecanismo moderno e melhorado de resolução de litígios entre 

investidores e Estados, que não comprometa os direitos soberanos da UE, dos 

Estados-Membros e das autoridades regionais e locais e que proporcione condições 

equitativas para que os investidores estrangeiros possam reclamar e obter a reparação 

de injustiças; 
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d) zele pela rigorosa manutenção das normas atuais e futuras de segurança dos alimentos, 

de saúde humana, de fitossanidade, de proteção ambiental e das culturas e de saúde e 

bem-estar animal, tal como estabelecidas pela legislação da UE; garanta que o reforço 

destas normas no futuro não seja impedido de nenhuma forma, que os valores 

fundamentais da UE, como o princípio da precaução e a agricultura sustentável, não 

sejam postos em causa e que os cidadãos da UE possam manter a confiança na 

rastreabilidade e na rotulagem dos produtos no mercado da UE; defina medidas 

específicas para defender o princípio da precaução nas negociações; 

e) garanta, por conseguinte, que as autoridades competentes da UE participem no 

controlo e na verificação de estabelecimentos, instalações e produtos elegíveis para 

exportação para a UE no que se refere às exigências sanitárias ou fitossanitárias 

aplicáveis nos EUA, e manifesta preocupação perante a proposta explícita apresentada 

pela Comissão aos EUA a este respeito, tendo em conta que, em anteriores acordos 

comerciais, a UE conservou a competência de examinar e verificar o programa de 

controlo das outras partes nos acordos, instando a Comissão a manter esta abordagem; 

f) envide todos os esforços no sentido de garantir que as importações de produtos 

agrícolas para a UE só sejam autorizadas se forem respeitadas as normas europeias em 

matéria de proteção dos consumidores, de bem-estar dos animais e de proteção do 

ambiente, bem como as normas sociais mínimas; 

g) tenha presente que as negociações relativas à TTIP não podem, por si só, alterar a 

aplicação ou as propostas de legislação seja em que domínio for, nomeadamente nos 

domínios da segurança dos alimentos a nível europeu, das normas sanitárias e 

fitossanitárias, do bem-estar animal e das medidas ambientais; 

h) garanta que o resultado final das negociações seja positivo e ambicioso para a 

agricultura e reflita os interesses do setor agrícola da UE, tanto ofensivos como 

defensivos, no que se refere à abolição ou redução das barreiras pautais e não pautais, 

nomeadamente com respeito às normas e procedimentos sanitários e fitossanitários, 

assegurando uma posição forte relativamente aos produtos europeus de elevada 

qualidade, de forma a que os produtores da UE possam obter reais ganhos em termos 

de acesso ao mercado dos EUA, e considere que as medidas de proteção dos 

consumidores e da sua saúde ou a manutenção das normas de segurança dos alimentos 

não constituem barreiras não pautais; 

i) incentive o intercâmbio de conhecimentos entre ambas as partes em matéria de 

segurança alimentar e dos alimentos; 

j) negoceie um sistema flexível de controlo fitossanitário das exportações europeias, que 

respeite as normas de segurança sem comprometer as exportações europeias para o 

mercado dos EUA, permitindo, assim, um aumento das exportações para este último 

país; 

k) assegure a igualdade de condições, incentivando políticas fiscais e práticas comerciais 

equitativas para produtos alimentares e tratando como sensíveis os produtos ou os 

setores relativamente aos quais uma concorrência direta e indireta sujeitaria os 

produtores agrícolas da UE, nomeadamente os pequenos agricultores, tanto na UE no 
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seu conjunto como em regiões específicas da UE, a uma pressão excessiva ou a uma 

concorrência desleal, particularmente nos casos em que as condições regulamentares e 

os custos de produção conexos na UE, como as exigências em matéria de instalações 

para animais, divirjam relativamente aos dos EUA, e pondere todas as opções 

possíveis para o tratamento de todos os produtos sensíveis, incluindo a redução de 

direitos aduaneiros e contingentes pautais limitados; 

l) tal como enunciado claramente no mandato de negociação, envide todos os esforços 

no sentido de integrar uma cláusula de salvaguarda no acordo, invocável no caso de 

um aumento das importações de um determinado produto ameaçar prejudicar 

gravemente a produção alimentar nacional; 

m) apresente, como já foi solicitado por vários Estados-Membros, um balanço das 

concessões feitas quer nos acordos comerciais já celebrados, quer nos que estão a ser 

negociados, de modo a que seja possível ter uma visão de conjunto de todas as 

concessões por produto, sem a qual é impossível negociar questões relacionadas com 

produtos sensíveis; 

n) informe, tão rapidamente quanto possível, o Parlamento e o público em geral sobre 

uma potencial lista de produtos sensíveis, de modo a que todas as partes envolvidas 

disponham de tempo suficiente para avaliar e estudar as propostas o mais cedo 

possível e antes do fim das negociações; 

o) garanta uma proteção jurídica adequada no mercado dos EUA para as indicações 

geográficas da UE e para os produtos agrícolas de qualidade da UE, assim como 

medidas para lidar com utilizações indevidas e com práticas e informações enganosas, 

e assegure uma proteção em matéria de rotulagem, rastreabilidade e verdadeira origem 

dos produtos agrícolas, que constituem elementos fundamentais de um acordo 

equilibrado; 

p) integre na TTIP o acordo sobre produtos orgânicos, alargando-o aos produtos que 

ainda não se encontrem abrangidos (vinho); 

q) incorpore na TTIP o acordo de 2006 entre a UE e os EUA sobre vinho, eliminando as 

17 denominações semigenéricas incluídas nesse acordo setorial; 

r) tome em consideração que o apoio financeiro concedido pelos EUA aos agricultores 

em tempos de volatilidade de preços a nível mundial pode colocar os agricultores da 

UE em situação de desvantagem competitiva e que as medidas de gestão de crise da 

UE devem ser reavaliadas no sentido de refletirem as alterações das condições de 

mercado; 

s) crie um grupo de trabalho conjunto bilateral que estabeleça um diálogo permanente 

sobre questões comerciais relativas à agricultura, de forma a antecipar e eliminar 

divergências em matéria de comércio através de um sistema de «alerta precoce» no 

caso de mudanças regulamentares, bem como a promover a convergência 

regulamentar; 

t) colabore de maneira absolutamente transparente, oportuna e exaustiva com o 
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Parlamento Europeu, com todos os parlamentos nacionais e com as partes interessadas 

do setor agrícola relativamente a todos os aspetos das negociações, assegurando o 

cumprimento de toda a legislação que está na base do nosso modelo agrícola e social 

europeu; 

u) garanta que a proibição de importar carne bovina da UE para os EUA seja levantada; 

v) assegure a existência de condições equitativas, introduzindo um requisito de rotulagem 

para produtos importados que sejam produzidos com recurso a métodos que não 

cumpram as normas da UE relativas ao bem-estar animal, à segurança dos alimentos e 

à saúde humana e animal; 

w) apresente o mais rapidamente possível um estudo claro e objetivo sobre o impacto da 

TTIP na agricultura europeia, setor por setor, nomeadamente o impacto nas pequenas 

explorações familiares, e colabore de forma oportuna e transparente com instituições 

de investigação, tanto públicas como privadas, que trabalhem na área da segurança dos 

alimentos e possam fornecer um contributo importante para todos os aspetos das 

negociações. 
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