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20.5.2013 B7-0187/26 

Alteração  26 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

.. 3-A. Crê que o caráter da projetada 

Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP) vai muito além dos 

acordos bilaterais de comércio da UE 

existentes, e que ela exige portanto a 

máxima transparência, e o envolvimento 

ativo de todos os interessados, em todas as 

fases das negociações; solicita portanto a 

criação de um órgão consultivo de 

interessados, que represente, em igual 

medida, interesses quer comerciais quer 

não-comerciais, nomeadamente 

organizações de consumidores, de 

trabalhadores, ambientais e de outros 

interesses públicos, e que deve ser 

contínua e plenamente informado, por 

parte da Comissão, sobre as negociações 

em curso;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Alteração  27 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Subscreve a opinião que, tendo em 

conta as pautas aduaneiras médias baixas já 

existentes, a chave para explorar o 

potencial da relação transatlântica reside 

na eliminação das barreiras não-pautais, 

que consistem principalmente em 

procedimentos aduaneiros, normas 

técnicas e restrições regulamentares que 

operam na retaguarda da fronteira; apoia 

o objetivo proposto pelo HLWG de se 

caminhar progressivamente para um 

mercado transatlântico ainda mais 

integrado; 

6. Sustenta que, tendo em conta as pautas 

aduaneiras médias baixas já existentes, a 

redução das barreiras não-pautais só 

produzirá amplos benefícios se os seus 

alvos principais forem os procedimentos 

aduaneiros e, no que diz respeito a 

restrições regulamentares que atuam na 

retaguarda da fronteira, apenas aquelas 

que não se baseiam no valor; afirma que 

muitas restrições regulamentares radicam 

em divergências transatlânticas sobre 

normas em matéria de saúde, segurança e 

ambiente, e sobre o papel do Estado; 

considera que para explorar o potencial da 

parceria transatlântica, é essencial existir 

uma visão ambiciosa comum das futuras 

necessidades sociais e ambientais do 

sistema económico mundial; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Alteração  28 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Chama a atenção para o facto de que 

o nível de ambição do relatório final do 

HLWG no que diz respeito aos direitos 

dos trabalhadores e à proteção da saúde é 

demasiado modesto; critica também a 

falta de ambição no que diz respeito à 

normalização harmonizada de novas 

tecnologias emergentes; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Alteração  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as 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 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; considera que o bom 

funcionamento dos tribunais nacionais e 

a sólida proteção dos direitos de 

propriedade, existentes em ambos os 

parceiros, tornam desnecessárias 

disposições especiais de proteção dos 

investidores; solicita ao Conselho que não 

conceda mais direitos aos investidores 

norte-americanos do que aos investidores 

domésticos, e que exclua do mandato de 

negociação a possibilidade de criar órgãos 

de resolução de litígios entre investidores 

e o Estado; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Alteração  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta que a propriedade intelectual é 

um dos motores de inovação e criação e 

um pilar da economia baseada no 

conhecimento, e que o acordo deve incluir 

uma proteção forte de áreas precisa e 

claramente definidas dos direitos de 

propriedade intelectual (DPI), incluindo as 

indicações geográficas, e deve ser 

compatível com os acordos internacionais 

existentes; crê que as questões em outras 

áreas que são objeto de divergência no que 

diz respeito aos DPI devem ser resolvidas 

de acordo com as normas de proteção 

internacionais; 

12. Salienta que a propriedade intelectual é 

um dos motores de inovação e criação e 

um pilar da economia baseada no 

conhecimento, e que o acordo deve incluir 

uma proteção forte de áreas precisa e 

claramente definidas dos direitos de 

propriedade intelectual (DPI), incluindo as 

indicações geográficas, e deve ser 

compatível com os acordos internacionais 

existentes; relembra que a proteção dos 

direitos de propriedade intelectual é uma 

área em que existem profundas 

divergências transatlânticas, e que requer 

um consenso prévio sobre a própria 

definição do domínio em causa, e sobre as 

exceções e limitações que devam ser 

aplicáveis; crê que as questões em outras 

áreas que são objeto de divergência no que 

diz respeito aos DPI devem ser resolvidas 

de acordo com as normas de proteção 

internacionais; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Alteração  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que o acordo deve garantir o 

pleno respeito pelos padrões de direitos 

fundamentais da UE; reitera o seu apoio a 

um nível elevado de proteção de dados 

pessoais, que deve beneficiar os 

consumidores dos dois lados do Atlântico; 

considera que o acordo deve ter em conta 

as disposições do Acordo Geral sobre 

Comércio de Serviços (GATS) relativas à 

proteção de dados pessoais; 

13. Considera que o acordo deve garantir o 

pleno respeito pelos padrões de direitos 

fundamentais da UE; considera que o 

acordo deve respeitar totalmente as regras 

da UE sobre proteção de dados, 

nomeadamente as relativas a 

transferências internacionais, e deve 

prever uma isenção no que diz respeito à 

proteção de dados com referência ao 

artigo XIV do Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (GATS);  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Alteração  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Solicita ao Conselho que exclua 

explicitamente do mandato de negociação 

os serviços públicos de interesse geral; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Alteração  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as 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. 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; solicita ao Conselho que, no 

mandato de negociação, afirme a 

liberdade que assiste a ambos os parceiros 

de adotar e aplicar padrões de saúde e 

ambientais mais elevados do que os 

impostos por um acordo, mesmo que 

tendo por base evidência científica 
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insuficiente, e que afirme que essas 

medidas não são recorríveis nos termos do 

acordo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Alteração  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta a sensibilidade de 

determinados domínios de negociação, por 

exemplo, o setor agrícola, em que as 

perceções sobre organismos geneticamente 

modificados (OGM), clonagem e saúde dos 

consumidores tendem a divergir entre os 

EUA e a UE; vislumbra uma oportunidade 

de cooperação reforçada sobre comércio 

agrícola, e salienta a importância de um 

resultado ambicioso e equilibrado neste 

domínio; salienta que o acordo não deve 

subverter os valores fundamentais de 

qualquer das partes, por exemplo, o 

princípio de precaução no caso da UE; 

apela aos EUA para que levantem a sua 

interdição de importar produtos de carne 

bovina da UE, como medida para aumentar 

a confiança;  

17. Salienta a sensibilidade de 

determinados domínios de negociação, por 

exemplo, o setor agrícola, em que as 

perceções sobre organismos geneticamente 

modificados (OGM), clonagem e saúde dos 

consumidores tendem a divergir entre os 

EUA e a UE; solicita ao Conselho que 

declare claramente no mandato de 

negociação que a legislação existente da 

UE sobre OGM, e o princípio de 

precaução incorporado na aplicação desta 

legislação sobre OGM, não são passíveis 

de negociação; vislumbra uma 

oportunidade de cooperação reforçada 

sobre comércio agrícola, e salienta a 

importância de um resultado ambicioso e 

equilibrado neste domínio; salienta que o 

acordo não deve subverter os valores 

fundamentais de qualquer das partes, por 

exemplo, o princípio de precaução no caso 

da UE; apela aos EUA para que levantem a 

sua interdição de importar produtos de 

carne bovina da UE, como medida para 

aumentar a confiança; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Alteração  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que os serviços financeiros 

devem ser incluídos nas negociações sobre 

a TTIP, e neste contexto solicita que seja 

prestada particular atenção à equivalência, 

ao reconhecimento mútuo, à convergência 

e à extraterritorialidade, uma vez que estas 

questões são centrais para ambas as partes; 

sublinha que uma convergência para um 

quadro regulador financeiro comum entre a 

UE e os EUA seria benéfica; chama a 

atenção para o facto de que embora o 

acesso ao mercado deva ser encarado como 

algo de positivo, os processos de 

supervisão prudencial são vitais para haver 

convergência efetiva; salienta que o 

impacto negativo da extraterritorialidade 

deve ser minimizado, não devendo ser 

permitido que menorize uma abordagem 

coerente de regulação dos serviços 

financeiros; 

18. Salienta que os serviços financeiros 

devem ser incluídos nas negociações sobre 

a TTIP, e neste contexto solicita que seja 

prestada particular atenção à equivalência, 

ao reconhecimento mútuo, à convergência 

e à extraterritorialidade, uma vez que estas 

questões são centrais para ambas as partes; 

sublinha que uma convergência para um 

quadro regulador financeiro comum entre a 

UE e os EUA seria benéfica; chama a 

atenção para o facto de que embora o 

acesso ao mercado deva ser encarado como 

algo de positivo, os processos de 

supervisão prudencial são vitais para haver 

convergência efetiva; salienta que o 

impacto negativo da extraterritorialidade 

deve ser minimizado, não devendo ser 

permitido que menorize uma abordagem 

coerente de regulação dos serviços 

financeiros; solicita ao Conselho que, no 

mandato de negociação, afirme a 

liberdade que assiste a ambas as partes de 

adotar regulamentação mais sólida sobre 

instituições financeiras e transações 

financeiras do que a imposta por um 

acordo, e que afirme que essas medidas 

não são recorríveis nos termos do acordo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Alteração  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as 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. Solicita ao Conselho que chegue a um 

acordo com os EUA sobre a transparência 

das negociações, especialmente no que diz 

respeito à publicação oportuna de projetos 

de textos, em todas as fases das 

negociações; 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; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Alteração  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0187/2013 

Vital Moreira 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos 

da América 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-A. Apela ao Conselho para que 

publique o mandato de negociação 

adotado, como sinal de um novo espírito 

de transparência sobre as negociações 

comerciais; 

Or. en 

 

 


