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20.5.2013 B7-0187/1 

Alteração  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Citação 7-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

   – Tendo em conta a sua resolução, de 25 
de novembro de 2010, sobre os direitos 
humanos e as normas sociais e 
ambientais nos acordos comerciais 
internacionais1, 

_________________ 
1 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Alteração  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Citação 7-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

   – Tendo em conta a sua resolução, de 25 
de novembro de 2010, sobre as políticas 
comerciais internacionais no contexto dos 
imperativos das alterações climáticas1, 
______________ 

1 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 94. 
 

Or. en 



 

AM\936826PT.doc  PE509.811v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

20.5.2013 B7-0187/3 

Alteração  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que a celebração de 
um acordo de comércio livre com os EUA 
teria efeitos no orçamento da UE, 
nomeadamente através da perda de 
recursos próprios, sob a forma de direitos 
aduaneiros, representando atualmente a 
receita pautal 2,6 mil milhões de EUR por 
ano; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Alteração  4 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que a celebração de 
um acordo abrangente sobre comércio e 
investimento com uma economia 
altamente desenvolvida, com empresas 
muito competitivas, submeteria vários 
setores da economia da UE, e os postos de 
trabalho por eles gerados, a uma pressão 
adicional, aumentando o impacto já 
considerável das atuais crises financeira e 
económica na UE; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Alteração  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que os EUA não 
ratificaram a Convenção n.º 87 da OIT, 
de 1948 (sobre a liberdade sindical e a 
proteção do direito sindical), nem a 
Convenção n.º 98 da OIT, de 1949 (sobre 
o direito de organização e de negociação 
coletiva); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/6 

Alteração  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  E-A. Considerando que a crise económica 
global teve origem no setor dos 
empréstimos hipotecários de alto risco dos 
EUA e espalhou-se rapidamente devido ao 
alto envolvimento do setor bancário 
europeu; considerando que a existência 
de abordagens regulamentares comuns 
eficazes no que diz respeito ao setor 
financeiro é uma condição prévia para a 
inclusão do comércio de serviços 
financeiros na TTIP; 

Or. en 



 

AM\936826PT.doc  PE509.811v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

20.5.2013 B7-0187/7 

Alteração  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  E-B. Considerando que é necessário que 
os movimentos sindicais dos dois lados do 
Atlântico sejam plenamente envolvidos 
nas negociações, a fim de garantir que 
um possível futuro acordo não se faça em 
detrimento dos trabalhadores e das suas 
famílias, tanto na UE como nos EUA; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Alteração  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que o HLWG analisou 

conjuntamente uma vasta gama de 

potenciais opções para a expansão do 

comércio e do investimento transatlânticos, 

concluindo no seu relatório final que um 

acordo abrangente sobre comércio e 

investimento seria o que proporcionaria o 

nível de benefícios mais significativo para 

ambas as economias; 

G. Considerando que o HLWG analisou 

conjuntamente uma vasta gama de 

potenciais opções para a expansão do 

comércio e do investimento transatlânticos, 

concluindo no seu relatório final que um 

acordo abrangente sobre comércio e 

investimento seria o que proporcionaria o 

nível de benefícios mais significativo para 

ambas as economias; considerando que o 
HLWG não analisou outras formas de 
cooperação, para além de um acordo 
sobre comércio e investimento, capazes de 
resultar em mais emprego, melhor 
proteção do ambiente e melhor cobertura 
de saúde, como estratégias concertadas de 
investimento público e uma correção da 
política de austeridade da UE, que é a 
principal causa de desemprego na UE; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Alteração  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que a UE crê que o 
desenvolvimento e o reforço do sistema 
multilateral é um objetivo crucial; 
considerando que, no entanto, isso não 
exclui a conclusão de acordos bilaterais 

que transcendam os compromissos 

decorrentes da OMC e que sejam 

complementares às regras multilaterais, 
uma vez que quer os acordos regionais 
quer os acordos de comércio livre 
concorrem para uma crescente 
harmonização de padrões e uma mais 
ampla liberalização, que favorecem o 
sistema de comércio multilateral; 

H. Considerando que embora o reforço do 
sistema multilateral continue a ser um 
objetivo prioritário da UE, isso não exclui 
a conclusão de acordos bilaterais que 

transcendam os compromissos decorrentes 

da OMC e que sejam complementares às 

regras multilaterais; considerando que o 
impacto das negociações com os EUA em 
outras negociações comerciais em curso, 
em outros parceiros mundiais e no 
objetivo de uma parceria transatlântica 
mais vasta e equitativa, que inclua África 
e a América Latina, bem como o impacto 
nos acordos regionais de comércio e 
cooperação já existentes, devem ser 
cuidadosamente considerados; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Alteração  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Considera que a importância 
estratégica das relações económicas entre 
a UE e os EUA deve ser reafirmada e 
aprofundada, e que a UE e os EUA devem 
desenvolver abordagens comuns no que 
diz respeito ao comércio global, ao 
investimento e às questões relacionadas 
com o comércio, como padrões, normas e 
regulamentos, a fim de desenvolver uma 
visão transatlântica mais vasta e um 
conjunto comum de objetivos estratégicos; 

1. Não deposita confiança na Comissão 
para negociar um acordo com a parte 
norte-americana que seja mutuamente 
vantajoso para a maioria daqueles que 
vivem e trabalham na UE e nos EUA; 
solicita, portanto, ao Conselho que não 
aprove o projeto de mandato de 
negociação e pretende que o processo 
conducente à elaboração dos mandatos de 
negociação, e as próprias negociações, 
sejam inteiramente transparentes e 
abertos ao escrutínio público;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Alteração  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que é crucial que a UE e os 

EUA aproveitem o potencial inexplorado 

de um verdadeiro mercado transatlântico 

integrado, de forma a maximizar a criação 

de empregos dignos e estimular um 

potencial de crescimento inteligente, 

vigoroso, sustentável e equilibrado; 

considera que tal é particularmente 

oportuno atendendo à crise económica 

persistente, ao estado dos mercados 

financeiros e às condições de 

financiamento, ao elevado nível de dívida 

pública, às taxas de desemprego elevadas e 

às modestas projeções de crescimento em 

ambos os lados do Atlântico, e aos 

benefícios decorrentes de uma resposta 

verdadeiramente coordenada a estes 

problemas comuns; 

2. Considera que é crucial que a UE e os 

EUA aproveitem o potencial inexplorado 

de um verdadeiro mercado transatlântico 

integrado, de forma a maximizar a criação 

de empregos dignos e estimular um 

potencial de crescimento inteligente, 

vigoroso, sustentável e equilibrado; 

considera que tal é particularmente 

oportuno atendendo à crise económica 

persistente, ao estado dos mercados 

financeiros e às condições de 

financiamento, ao elevado nível de dívida 

pública, às taxas de desemprego elevadas e 

às modestas projeções de crescimento em 

ambos os lados do Atlântico, e aos 

benefícios decorrentes de uma resposta 

verdadeiramente coordenada a estes 

problemas comuns; chama a atenção para 
o facto de que o mercado de contratos 
públicos da UE sofreu uma redução 
drástica devido à crise da dívida e às 
medidas de austeridade, e que esta 
redução será ainda mais rápida com a 
aplicação do pacto orçamental; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Alteração  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Insiste no facto de que a profunda 
crise económica e social que ambas as 
economias enfrentam não pode servir de 
pretexto para subverter normas sociais, 
ambientais, de saúde e laborais, mas que, 
pelo contrário, um possível futuro acordo 
deve refletir as mais elevadas normas 
sociais, ambientais e laborais existentes;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Alteração  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. É de opinião que toda a negociação 
comercial deve garantir o pleno respeito 
pelos padrões de direitos fundamentais da 
UE, através da inclusão, como 
componente comum dos acordos de 
comércio celebrados pela UE, de uma 
cláusula de direitos humanos; considera 
que o acordo deve seguir o exemplo do 
artigo XIV do GATS no que diz respeito a 
uma exceção fundada na proteção de 
dados pessoais; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Alteração  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta o Conselho a dar seguimento às 
recomendações formuladas no relatório 
final do HLWG e a autorizar a Comissão a 
iniciar as negociações relativas a um 

acordo de Parceria Transatlântica de 

Comércio e Investimento (TTIP) com os 

EUA; 

9. Exorta o Conselho a não autorizar a 
Comissão a iniciar as negociações relativas 

a um acordo de Parceria Transatlântica de 

Comércio e Investimento (TTIP) com os 

EUA, enquanto não for realizada uma 
avaliação de impacto adequada, e não 
forem feitas consultas abrangentes e 
transparentes da sociedade civil e de todos 
os interessados; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Alteração  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Faz eco do apelo lançado pela 
Confederação Europeia dos Sindicatos 
(CES) e pela Federação Americana do 
Trabalho e Congresso de Organizações 
Industriais (AFL-CIO) para que não se 
inclua, num possível futuro acordo de 
comércio e investimento com os EUA, um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
investidores e o Estado, e defende o 
direito de se exercer a ação reguladora no 
interesse geral da sociedade;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Alteração  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-B. Apela à Comissão e ao Conselho 
para que, ao ultimar o mandato, apliquem 
o «princípio de precaução», e defendam 
este princípio no que diz respeito à 
proteção do ambiente e da saúde humana, 
animal e vegetal, em particular quanto 
aos OGM, ao uso de hormonas e à 
clonagem;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Alteração  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que é essencial que a UE e 

os seus Estados-Membros conservem a 

possibilidade de preservar e desenvolver as 

suas políticas culturais e audiovisuais, no 

contexto das suas leis, normas e acordos 

existentes; solicita, pois, que o mandato de 

negociação estipule claramente a exclusão 

dos serviços culturais e audiovisuais, 

nomeadamente os prestados em linha; 

11. Considera que é essencial que a UE e 

os seus Estados-Membros conservem a 

possibilidade de preservar e desenvolver as 

suas políticas culturais e audiovisuais, no 

contexto das suas leis, normas e acordos 

existentes, nomeadamente a Convenção 
da UNESCO sobre a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais; solicita, pois, que o mandato de 
negociação estipule claramente a exclusão 

dos serviços culturais e audiovisuais, 

nomeadamente os prestados em linha; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Alteração  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-A. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de o Relatório sobre Barreiras ao 
Comércio Externo, de 2013, apresentado 
pelo Representante dos Estados Unidos 
para o Comércio identificar como 
barreiras problemáticas ao comércio 
várias regulamentações importantes 
aplicadas nos Estados-Membros da UE, 
em particular: 

 – várias medidas de contenção de custos 
impostas em diversos Estados-Membros, 
que são consideradas contrárias aos 
interesses das empresas farmacêuticas dos 
EUA; 

 – supostos «subsídios ocultos» aos 
produtores de fruta da UE; 

 – o sistema adotado pela UE para 
proteção de indicações geográficas; 

 – o atual regulamento de proteção e 
aplicação dos direitos de autor – em 
particular a rejeição do ACTA –, 
incluindo legislação específica em nada 
menos que 13 Estados-Membros; 

 – propostas sobre proteção de dados que 
podem limitar os fluxos internacionais de 
dados; 

 – quotas de conteúdos de radiodifusão, 
nomeadamente em França, Itália, 
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Polónia e Espanha; 

 – o acesso de cidadãos dos EUA ao 
exercício da advocacia em 
Estados-Membros da UE;  

 – o acesso ao mercado irlandês de 
serviços de energia; 

 – restrições à propriedade estrangeira de 
bens imobiliários em Chipre; 

 – restrições à aquisição de uma posição de 
controlo em 11 setores de atividade em 
França, assim como no fundo de 
investimento estratégico francês, e o 
modelo dito de «ação dourada»; 

 – critérios de incorporação local para 
efeitos de concessão de incentivos fiscais 
na Grécia; 

 – o regime de incentivos à produção de 
energia solar fotovoltaica em Itália, que 
exige o uso de componentes fabricados na 
UE; 

 – um número apreciável de regulamentos 
da UE e dos Estados-Membros sobre 
aquisições públicas, incluindo o 
regulamento de acesso ao mercado; 

 Relembra à Comissão as limitações das 
suas competências nas negociações, e a 
importância de respeitar o princípio de 
subsidiariedade; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Alteração  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Regozija-se, em particular, com a 
recomendação do HLWG segundo a qual 
a UE e os EUA devem examinar os 
aspetos ambientais e laborais do comércio 
e do desenvolvimento sustentável; 
considera que a experiência de anteriores 

acordos comerciais da UE e os 

compromissos duradouros que ligam a UE 

e os EUA devem ser tidos em conta, a fim 

de reforçar o desenvolvimento e a 

aplicação de legislação e de políticas 

laborais e ambientais, e promover as 

normas e os referenciais estabelecidos pela 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), assim como o trabalho digno e o 

desenvolvimento sustentável; encoraja a 

harmonização de normas em matéria de 

responsabilidade social das empresas; 

reconhece que a consecução de normas 

comuns levantará provavelmente 

dificuldades tanto técnicas como políticas, 

e sublinha que o objetivo comum deve ser 

o de assegurar que as ambições ambientais 

não regridam; 

16. Reitera que a existência de um 
capítulo forte sobre ambiente e direitos 
laborais constitui uma condição prévia 
para que o Parlamento dê a sua 
aprovação; considera que a experiência de 
anteriores acordos comerciais da UE e os 

compromissos duradouros que ligam a UE 

e os EUA devem ser tidos em conta, a fim 

de reforçar o desenvolvimento e a 

aplicação de legislação e de políticas 

laborais e ambientais, e promover as 

normas e os referenciais estabelecidos pela 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), assim como o trabalho digno e o 

desenvolvimento sustentável; encoraja a 

harmonização de normas em matéria de 

responsabilidade social das empresas; 

reconhece que a consecução de normas 

comuns levantará provavelmente 

dificuldades tanto técnicas como políticas, 

e sublinha que o objetivo comum deve ser 

o de assegurar que as ambições ambientais 

não regridam; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Alteração  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Salienta que o povo e a economia 
da UE serão particularmente 
prejudicados, caso o Conselho não 
estabeleça um calendário claro e não 
inclua os aspetos seguintes nas diretrizes 
de negociação da Comissão: 

 – a obtenção de resultados concretos e 
mensuráveis junto do Governo dos EUA 
sobre medidas não-pautais, tendo em vista 
eliminar medidas inúteis ou obsoletas, 
como o «Jones Act», que dificultam o 
comércio entre a UE e os EUA; 

 – a eliminação de medidas não-pautais 
existentes no setor automóvel, como o 
«American Automobile Labelling Act» ou 
o baixo índice de cetano do gasóleo nos 
EUA ou as necessidades de dupla 
certificação decorrentes da dita «parceria 
entre alfândega e comércio contra o 
terrorismo» (C-TPAT); 

 – o estímulo à Comissão e ao Governo dos 
EUA para que alarguem a sua 
cooperação no que diz respeito a normas 
de segurança e questões ambientais, no 
grupo de trabalho do artigo 29.º (WP29); 

 – um plano faseado de reduções pautais 
sensíveis na UE, de forma a dar tempo 
suficiente para que as indústrias da UE se 
adaptem à concorrência redobrada, 

 – medidas bilaterais eficazes de 
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salvaguarda, para impedir uma onda de 
importações que provoque, ou ameace 
provocar, prejuízos graves a setores 
económicos da UE ou dos EUA, 
nomeadamente em setores sensíveis como 
as indústrias automóvel e eletrónica e a 
agroindústria; 

 – medidas ativas para apoiar a integração 
das PME no mercado transatlântico; 

 – referências a normas e regulamentações 
sanitárias e fitossanitárias internacionais, 
nomeadamente as estabelecidas pelo 
Codex Alimentarius, pela Organização 
Internacional das Epizootias (OIE) e pela 
Convenção Fitossanitária Internacional 
(IPPC); 

 – um capítulo sobre medidas sanitárias e 
fitossanitárias, que não subverta as 
normas da UE, e que respeite plenamente 
a rejeição, por uma grande maioria dos 
cidadãos da UE, dos organismos 
geneticamente modificados, do frango 
tratado com solução à base de cloro e da 
clonagem de animais; 

 – medidas coercivas para proteger as 
indicações geográficas; 

 – um capítulo sobre aquisições públicas, 
que preveja a exclusão da administração 
local, dos serviços de utilidade pública e 
das aquisições do setor da defesa e 
segurança, e um capítulo que não colida 
com os requisitos de localização impostos 
pelos Estados-Membros às aquisições 
públicas; 

 – um capítulo sólido e ambicioso sobre 
desenvolvimento sustentável, indo muito 
além das normas laborais fundamentais 
(nomeadamente as quatro convenções 
prioritárias da OIT para países 
industrializados), que inclua a criação de 
um fórum de representantes da sociedade 
civil que acompanhe e comente a 
execução do capítulo e a execução eficaz 
de acordos multilaterais sobre ambiente, 
proteção climática, bem-estar animal e 
conservação da biodiversidade, e que não 
deve ser excluído do mecanismo de 
resolução de litígios, incluindo uma 
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possível suspensão do acordo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Alteração  21 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 16-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-B. Reitera a sua opinião de que, tal 
como no caso do acordo UE-Coreia, os 
acordos da UE com membros da OCDE 
não devem prever mecanismos de 
resolução de litígios entre investidores e o 
Estado; sublinha a sua opinião de que 
ambas as partes contratantes envolvidas 
na TTIP possuem sistemas judiciais 
nacionais altamente competentes, neutros 
e eficientes; solicita ao Conselho que a 
negociação sobre resolução de litígios 
entre investidores e o Estado fique 
excluída do mandato; solicita ao 
Conselho que o âmbito de aplicação do 
texto sobre proteção dos investimentos 
consignado no acordo seja limitado aos 
investimentos realizados após a entrada 
em vigor do acordo; solicita ao Conselho 
que, no mandato, substitua o conceito de 
tratamento justo e equitativo por uma 
referência ao direito internacional usual; 
solicita ao Conselho que suprima do 
mandato o conceito de expropriação 
indireta; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Alteração  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da 

América 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Recorda a necessidade de abertura pró-

ativa e de diálogo contínuo e transparente, 

por parte do Comissão, com uma vasta 

gama de atores, nomeadamente 

representantes empresariais, ambientais, 

agrícolas, dos consumidores, dos 

trabalhadores, etc., ao longo do processo de 

negociação, de forma a assegurar debates 

factuais, aumentar a confiança nas 

negociações, obter contributos 

proporcionados de diversas partes e 

favorecer o apoio do público tendo em 

conta as preocupações dos interessados; 

encoraja todos os interessados a participar 

ativamente e a apresentar iniciativas e 

informação pertinentes para as 

negociações;  

21. Recorda a necessidade de abertura pró-

ativa e de diálogo contínuo e transparente, 

por parte do Comissão, com o público em 
geral e com uma vasta gama de atores, 
nomeadamente representantes 

empresariais, ambientais, agrícolas, dos 

consumidores, dos trabalhadores, etc., ao 

longo do processo de negociação, de forma 

a assegurar debates factuais, aumentar a 

confiança nas negociações, obter 

contributos proporcionados de diversas 

partes e favorecer o apoio do público tendo 

em conta as preocupações dos interessados; 

encoraja todos os interessados a participar 

ativamente e a apresentar iniciativas e 

informação pertinentes para as 

negociações; encoraja a formação de 
opinião pública e que as preocupações 
suscitadas sejam seriamente tidas em 
conta; solicita portanto a máxima 
transparência possível no que diz respeito 
aos documentos de negociação;  

Or. en 

 

 


