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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Salienta que, no seu entender, o comércio livre e equitativo é, em si mesmo, o instrumento 

mais útil para ajudar os países em desenvolvimento a ajudarem-se a si próprios; destaca o 

impacto significativo que o comércio e o investimento podem ter no desenvolvimento 

sustentável dos países pobres menos desenvolvidos, na luta contra a pobreza e no combate 

às violações dos direitos humanos, desde que sejam adaptados a estes fins, aplicados em 

função de objetivos a longo prazo e com uma orientação clara, enquadrados por regras de 

desempenho precisas e articulados com medidas de reequilíbrio em períodos de transição, 

nomeadamente através de programas específicos de preferências comerciais, de sanções 

comerciais, da regulamentação do comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de 

serem utilizadas para aplicar a pena de morte e infligir a tortura, tratamentos ou castigos 

desumanos e degradantes e de sistemas de certificação para o comércio de «minerais de 

conflito»; insta a UE, por conseguinte, a conceber medidas de política comercial 

ambiciosas, eficazes e ativas, que promovam os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) das Nações 

Unidas; manifesta a sua convicção de que, no que à conclusão da Ronda de Doa para o 

Desenvolvimento diz respeito, as Nações Unidas podem utilizar a sua posição única na 

agenda multilateral para garantir que as negociações sejam um êxito para os países em 

desenvolvimento; considera, assim, que a ONU deveria cooperar com a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e prestar aconselhamento e orientação aos países em 

desenvolvimento, a fim de promover uma estratégia de liberalização do comércio e do 

investimento, cabendo à UE intervir como ator principal; 

2. Realça a necessidade de uma ambiciosa agenda para o desenvolvimento sustentável por 

parte das Nações Unidas e entende que, em conformidade com o artigo 21.°, n.º 2, 

alínea d), do TUE, a política comercial da UE precisa de ser coordenada e aplicada de 

forma mais coerente, a fim de revitalizar e promover a parceria mundial para um 

desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável; apela à intensificação dos 

esforços internacionais no sentido de se avaliar aprofundadamente o impacto do comércio 

mundial na qualidade de vida, na igualdade de oportunidades a nível mundial e no 

ambiente; apela à promoção de espaços de diálogo entre entidades públicas e privadas, 

incluindo empresas, sindicatos e a sociedade civil, de modo a promover tanto o 

intercâmbio de boas práticas, como sinergias que conduzam ao desenvolvimento 

sustentável; 

3. Está ciente de que a política comercial desempenha um importante papel na redução das 

emissões de CO2, pelo que exorta a UE a garantir que as suas decisões em matéria de 

política comercial sejam consentâneas com os compromissos assumidos no encontro dos 

líderes do G7, em Schloss Elmau (Alemanha), no primeiro fim de semana de junho de 

2015, com vista a «descarbonizar a economia mundial durante o presente século» e a 

limitar o aumento da temperatura global a 2ºC, em conformidade com os objetivos do 

futuro acordo que será finalizado na COP21, em Paris; insta a UE e os seus 

Estados-Membros a ratificarem a Emenda de Doa, que abrange o período anterior a 2020; 
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4. Exorta a UE a assumir, na qualidade de maior bloco comercial do mundo, um papel 

fundamental no âmbito dos debates internacionais cada vez mais importantes sobre 

questões puramente globais e, nomeadamente, a participar de forma destacada na 

Conferência de 2015 das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, bem como a 

reforçar os compromissos relativamente à questão dos migrantes e refugiados no quadro 

da ONU, avançando simultaneamente medidas de política comercial ambiciosas, eficazes 

e ativas, que promovam o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e a proteção 

do ambiente e dos recursos naturais, em consonância com as convenções pertinentes das 

Nações Unidas; 

5. Insta a UE e os seus Estados-Membros a garantirem a aplicação do direito à alimentação, 

nomeadamente no âmbito de acordos comerciais, tal como se estabelece na Resolução da 

ONU, de 2011, sobre o direito à alimentação (A/66/158); reconhece o papel essencial 

desempenhado pela UE na resposta aos desafios globais em matéria de segurança 

alimentar; 

6.  Continua a subscrever as conclusões do relatório de 2011 da CNUCED sobre o 

investimento direto estrangeiro (IDE) nos países menos desenvolvidos (PMD), no qual se 

recomenda um Plano de Ação que preconize um aumento do investimento mediante uma 

liberalização prudente dos setores das infraestruturas, a promoção de parcerias 

público-privadas (PPP) com investidores estrangeiros, o incentivo à concessão de 

empréstimos às PME, a garantia acrescida de normas sólidas de tratamento e de proteção 

dos investimentos, bem como esforços suplementares para resolver as questões de má 

governação e as questões relativas ao respeito dos quadros jurídicos; 

7. Concorda com a opinião expressa no relatório de 2015 da CNUCED sobre o investimento 

a nível mundial, que defende que a política regulamentar deve ser reformada, que as 

práticas de fraude fiscal, elisão fiscal e planeamento fiscal agressivo — tais como 

definidas no relatório de 2011 da OCDE, intitulado «Corporate Loss Utilisation through 

Aggressive Tax Planning» («a utilização dos prejuízos das empresas através de um 

planeamento fiscal agressivo») — por parte das empresas multinacionais devem ser 

eliminadas, a fim de apoiar a mobilização de recursos internos em prol dos ODS, e que o 

pleno aproveitamento do investimento, a redução de barreiras ao comércio e a 

liberalização das nossas economias têm potencial para gerar um desenvolvimento 

económico sustentável, em particular nos países menos desenvolvidos, caso sejam 

aplicados em função de objetivos a longo prazo e com uma orientação clara, enquadrados 

por regras de desempenho precisas e articulados com medidas de reequilíbrio em períodos 

de transição; considera que a aplicação eficaz de um imposto sobre as transações 

financeiras (ITF) a nível mundial, em prol do qual a União Europeia desempenha um 

papel pioneiro, representaria um meio suplementar que permitiria a muitos países alcançar 

estes objetivos; solicita à UE que lidere a luta global contra os paraísos fiscais, que 

dificultam a erradicação do comércio ilícito e cujos efeitos são devastadores para o 

desenvolvimento e os direitos humanos; convida, neste sentido, a UE a combater a evasão 

fiscal, a erosão da base tributável e a transferência de lucros (BEPS) por parte das 

empresas multinacionais, através da inclusão de disposições adequadas nos seus acordos 

de comércio com países terceiros, nas regras do BEI, na Facilidade de Investimento para a 

América Latina (FIAL) e nos demais programas de facilitação dos investimentos; 

8.  Recorda a necessidade de combinar e redobrar esforços para erradicar a exploração da 
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mão-de-obra, em especial de mulheres e crianças, pôr termo às práticas de dumping social, 

que comprometem o desenvolvimento humano, e melhorar as condições de trabalho em 

toda a cadeia de valor global, envolvendo consumidores e produtores, à semelhança do 

que foi recentemente concretizado no Bangladeche e na Birmânia/Mianmar; recorda a 

necessidade de a Comissão Europeia manter o mais elevado nível de cooperação com a 

OIT, especialmente no contexto da Cimeira das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, de setembro de 2015; apela à UE para que promova, à escala mundial, a 

integração na política comercial dos objetivos da Agenda para o Trabalho Digno da OIT, 

subscritos pelos Estados membros da OIT na Declaração sobre Justiça Social para uma 

Globalização Justa, aprovada por unanimidade em 2008; solicita também à UE que tire 

pleno proveito dos conhecimentos especializados postos à disposição pelo conjunto dos 

órgãos da OIT, nomeadamente pelo Comité de Peritos e pelo Comité de aplicação de 

normas; insta a UE a incluir em todos os acordos de política comercial um capítulo 

ambicioso e eficaz sobre o desenvolvimento sustentável; recorda igualmente, neste 

contexto, o papel fundamental que os acordos comerciais celebrados pela UE e outros 

instrumentos, como o sistema de preferências generalizadas, podem desempenhar na 

promoção das normas da OIT e, por conseguinte, no fomento de condições de trabalho 

dignas em todo o mundo; 

9. Apoia o objetivo de instaurar um regime multilateral de proteção dos investimentos, com 

uma nova arquitetura em que as competências dos órgãos jurisdicionais nacionais sejam 

respeitadas, e exorta a Comissão a incorporar este objetivo na sua agenda de negociações 

de acordos de investimento; é de opinião de que um eventual tribunal internacional 

permanente para a resolução de diferendos relativos a investimentos poderia ser integrado 

no sistema das Nações Unidas, baseando-se nos direitos e nas obrigações dos que são 

presentes a este tribunal, com destaque para os princípios da OCDE aplicáveis às 

empresas multinacionais e para os princípios orientadores das Nações Unidas sobre 

empresas e direitos humanos; considera que o sistema das Nações Unidas constitui uma 

fonte de modelos úteis para um sistema deste tipo, especialmente no tocante a questões de 

financiamento; 

10. Recorda que o mandato de Doa, aprovado por todos os Estados participantes na 13.ª 

sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED 

XIII, Doa, 21 a 26 de abril de 2012), insiste na relação entre igualdade de género e 

desenvolvimento inclusivo, exorta a CNUCED a «reforçar o seu trabalho sobre as relações 

entre igualdade de género, emancipação das mulheres e comércio e desenvolvimento» e 

inclui as questões da igualdade de género e da emancipação das mulheres na lista de 

objetivos essenciais para todos os países; insta a União Europeia a intensificar os seus 

próprios esforços e a assumir um papel de destaque na integração da perspetiva de género 

nas políticas comerciais; apela à integração sistemática das conclusões e das 

recomendações da ONU Mulheres em matéria de igualdade de género e de política 

comercial, que referem a existência de dados conclusivos quanto à estreita relação entre 

desenvolvimento económico e igualdade social, sublinhando a forte correlação entre 

igualdade de género, competitividade e PIB per capita; apela, neste sentido, a que a 

desigualdade de género continue a ser utilizada como indicador de sustentabilidade, 

aquando da revisão do Manual da UE sobre as avaliações do impacto na sustentabilidade; 

11. Insta a UE a promover e a apoiar a adesão aos princípios da responsabilidade social das 

empresas, estabelecidos no Pacto Global das Nações Unidas; solicita à UE que promova, 
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nos fóruns das Nações Unidas, a adoção de políticas comerciais que efetivamente 

fomentem o respeito destes princípios, nomeadamente estabelecendo condições para a 

adjudicação de contratos públicos; 

12. Está ciente da necessidade de reforçar e aplicar os princípios orientadores das Nações 

Unidas sobre empresas e direitos humanos; insta a UE a contribuir para o êxito das 

atividades do grupo de trabalho intergovernamental sobre empresas transnacionais e 

outras empresas no âmbito dos direitos humanos, que visa criar um instrumento 

juridicamente vinculativo sobre empresas e direitos humanos, reconhecendo a 

responsabilidade conjunta das empresas e dos governos na defesa destes princípios; 

13. Exorta a UE a reforçar o seu papel e a sua participação nos grupos de trabalho (GT) sobre 

regulamentação dos organismos das Nações Unidas, como o GT29 da Comissão 

Económica para a Europa (UNECE), e a encorajar outros membros das Nações Unidas a 

procederem do mesmo modo; salienta a necessidade de trabalhar no sentido de definir 

normas técnicas globais, que promovam o comércio livre e o crescimento económico e 

sejam compatíveis com o mercado único europeu; 

14. Reconhece que os acordos comerciais e o acesso a cuidados de saúde estão estreitamente 

relacionados, especialmente nos países em desenvolvimento; observa que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) está a criar instrumentos para avaliar objetivamente esta 

relação; insta a UE a apoiar a iniciativa da OMS e a ter em conta as conclusões dos seus 

trabalhos. 
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