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Contexto  
O roteiro da EPSU relativo à oposição ao CETA (Acordo Económico e Comercial Global) foi 
adotado pelo Comité Executivo da EPSU em abril de 20161 na sequência da conclusão das 
negociações do acordo e baseou-se nas críticas de longa data ao impacto do CETA nos serviços 
públicos, nos direitos dos trabalhadores e na democracia. A carta da EPSU ao Comité do 
Comércio Internacional (INTA) do Parlamento Europeu em março de 2016 foi fundamental para 
demonstrar o descontentamento com o resultado final – ver http://www.epsu.org/a/12103.   
 
O roteiro da EPSU foi confirmado pelo Comité Executivo em novembro de 2016, não obstante os 
esforços que tiveram lugar durante os últimos meses para assegurar a inclusão de determinadas 
melhorias à forma como o acordo pudesse ser interpretado. Estes esforços resultaram num 
"Instrumento Interpretativo" que pode vir a ajudar a mitigar algumas partes das disposições do 
CETA, mas os problemas essenciais relativos ao CETA persistem.   
 
A reunião do Comité Executivo da CES (Confederação Europeia dos Sindicatos) nos dias 14 e 15 
de dezembro debateu o CETA e adotou uma declaração (em breve será publicada a versão final) 
louvando a capacidade de mobilização dos sindicatos europeu e canadiano que teve influência 
nas negociações. No entanto, a declaração sublinha que o resultado final não está em plena 
sintonia com as nossas expetativas, especialmente no que se refere a alguns aspetos importantes 
ligados aos serviços públicos, à resolução de litígios entre o investidor e o Estado e à 
aplicabilidade dos direitos dos trabalhadores. O Executivo da CES recomendou, em conformidade 
com o Parecer adotado pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) do 
Parlamento Europeu (PE) a 8 de dezembro de 2016 (ver pormenores mais adiante), que o PE não 
deveria aprovar o CETA até que as críticas e preocupações da CES tivessem uma resposta 
eficaz. Além das preocupações relativas ao próprio CETA, existem também preocupações de que 
o CETA possa estabelecer um precedente que torne mais difícil influenciar futuros acordos, 
incluindo o iminente Acordo sobre o Comércio de Serviços (TiSA). 
 
Para uma panorâmica atualizada das principais preocupações, consulte: 

 Carta conjunta da EPSU com os sindicatos/sociedade civil de 28 de novembro de 2016. A 

carta está no nosso sítio Web http://www.epsu.org/article/civil-society-and-trade-unions-

europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta em inglês, francês, alemão, checo, espanhol, 

italiano, búlgaro, romeno, húngaro, polaco, português e catalão, em conjunto com a lista de 

signatários até à data.  

                                                 
1 Para obter o relatório do workshop em EN-FR-DE-ES-RU no qual foi elaborado a versão provisória do 

roteiro do CETA, ver http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-
trade-agreements. A campanha "Não ao CETA" foi lançada no Dia Mundial dos Serviços Públicos, 23 de 
junho http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta.     

http://www.epsu.org/a/12103
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
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 Carta conjunta da EPSU de 22 de setembro com organizações de consumidores, ambientais e 

antipobreza adotada em setembro de 2016 http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-

call-european-governments-reject-ceta-agreement opondo-se ao CETA.   

A carta e declaração conjuntas dos sindicatos/sociedade civil foram importantes para destacar as 
preocupações correntes junto do Parlamento Europeu (PE), onde o CETA está atualmente a ser 
debatido. Recentemente, um conjunto de deputados apresentou uma moção procurando um 
Parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre a compatibilidade do CETA com 
os Tratados da União Europeia (UE). Infelizmente, a moção2 não foi bem-sucedida, já que foi 
apoiada por mais deputados do que se esperava (a favor [+] 258/contra [-]: 419/Abstenção [0]: 22. 
Total de 699 deputados). O debate criado pela moção suscitou também outros debates sobre o 
calendário e a necessidade de envolvimento de diferentes Comités do PE que não somente o 
Comité do Comércio Internacional (INTA) do PE. 
 
Contudo, a nossa análise a respeito de recentes opiniões sobre o CETA aponta para a 
necessidade de abordar conceitos erróneos em como o CETA (e outros acordos comerciais 
emergentes) é essencialmente um acordo "comercial" quando na verdade vai muito além daquilo 
que pode ser considerado um acordo comercial tradicional. 
 
Datas-chave no Parlamento Europeu (PE)  
No dia 8 de dezembro de 2016, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) do 
Parlamento Europeu adotou o Parecer3 apresentado pelo deputado Georgi Pirinski, (S&D, 
Bulgária), apelando ao Comité INTA para que recomende que o PE se recuse a aprovar a 
ratificação do CETA. Este resultado constitui uma importante indicação de que nem tudo está 
perdido em relação ao CETA e que o PE está sensível às preocupações reais sobre o acordo.  
Outro Comité do PE, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(ENVI), também apresentou um Parecer crítico4 sobre o CETA. A Comissão irá votar na matéria 
no dia 12 de janeiro de 2017. As principais preocupações do Parecer da Comissão são as 
ameaças ao "princípio da precaução", os efeitos da cooperação no domínio da regulação, os 
serviços públicos de saúde e o Sistema de Tribunal de Investimento (ICS).   
 
O principal Comité do Comércio Internacional (INTA) do PE irá votar sobre o CETA no dia 24 de 
janeiro de 2017. Apesar de os Pareceres apresentados ao Comité INTA serem apenas de caráter 
consultivo, o debate em curso no PE demonstra que ainda é possível influenciar os resultados. No 
entanto, influenciar o Comité INTA do PE será um desafio. Quando a EPSU discursou na 
audiência organizada sobre o CETA pelo Comité INTA em 12 de outubro de 2016, muitos 
deputados, bem como a Comissão Europeia (CE), que também interveio, nem sequer 
reconheceram a existência de quaisquer problemas relativamente ao CETA. Na verdade, o relator 

do CETA do INTA argumentou que o acordo iria beneficiar mais as pessoas pobres. A EPSU 

escreveu uma carta de seguimento aos membros do Comité INTA a fim de clarificar alguns pontos 
relacionados com os serviços públicos – ver http://www.epsu.org/CETA.  
Na sequência da votação do INTA, o plenário do PE (ou seja, todos os deputados) irá votar sobre 
o acordo, ação marcada para o dia 1 de fevereiro de 2017.  
 

                                                 
2
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1220+0+DOC+XML+V0//EN).  
3
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-

3516887 
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01 
 

http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/CETA
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
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Pedido de intervenção 
Em virtude da aproximação da votação no Comité INTA do PE e do plenário do PE, solicitamos 
que contacte os deputados agora (em seu nome ou em conjunto com outros membros da EPSU, 
com a[s] sua[s] confederação[ões] e/ou com as organizações da sociedade civil que também 
assinaram a carta conjunta sobre o CETA de 28 de novembro). É importante que a mensagem 
chegue aos deputados que possam ser sensíveis a mais argumentos que defendam que o CETA 
é um problema. Os socialistas e democratas (S&D) estão divididos quanto ao CETA, mas o grupo 
elaborou recentemente o documento "Dez princípios progressistas dos S&D para uma nova era 
de acordos comerciais" http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good. Este documento pode 
constituir uma "base de referência" para o CETA. A Greenpeace realizou uma análise dos 
princípios dos S&D – ver http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-
progressive-trade-principles/.  
 
A primeira ação a levar cabo deve ser a de contactar os deputados da ENVI para solicitar o 
seu apoio ao Parecer sobre o CETA da ENVI, que será sujeito a votação no dia 12 de 
janeiro.  
Estão disponíveis materiais da EPSU para apoiar ações e iniciativas de sensibilização para o 
CETA no sítio Web da EPSU http://www.epsu.org/CETA, mas não hesite em solicitar quaisquer 
outras informações complementares que possam ser úteis. Muitos membros da EPSU estão 
envolvidos na oposição ao CETA – ver http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-
bad-deal-workers-and-people, fornecendo informações sobre as diferentes ações e atividades. É 
importante acompanhar estes esforços, já que muitos membros fazem uso de ideias e 
informações de outros membros, bem como do secretariado. 
 
A lista de deputados que votam a favor de um parecer jurídico do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) dá uma indicação daqueles que podem estar contra o tratado corrente, embora 
este aspeto não seja automático. 
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-
with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html 
 
Cerca de 90 deputados devem mudar a respetiva intenção de voto de acordo com esta lista de 
votação, o que significa que o alvo principal é o grupo S&D. 
 
Até à data, apenas 115 deputados se comprometeram a opor-se ao CETA, mas este número 
pode alterar-se drasticamente nas próximas semanas em virtude dos resultados da Comissão 
EMPL (e, proximamente, da Comissão ENVI). Ver https://stop-ttip.org/cetacheck/ 
 
O maior partido do PE, o Partido Popular Europeu (PPE), apoia categoricamente o CETA, mas 
consideramos que muitos membros nacionais do PPE devem ser mais sensíveis a argumentos 
sobre a democracia local, o papel dos serviços públicos no desenvolvimento sustentável e 
também princípios de justiça e igualdade perante a lei. 
 
Ficaríamos muito gratos se nos informasse sobre os resultados dos seus contactos com os 
deputados. O debate no Workshop sobre comércio e "lobbying" da EPSU/ETUI que teve lugar nos 
dias 8 e 9 de dezembro de 2016 para membros da EPSU de países da Europa Central e de Leste 
demonstrou que o desenvolvimento e a partilha de argumentos são importantes. 
 
Atualização disponível também em http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-
2016.  
 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
https://stop-ttip.org/cetacheck/
http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016

