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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais solicita à Comissão do Comércio 
Internacional, comissão competente quanto à matéria de fundo, que inclua as seguintes 
sugestões na sua proposta de resolução:

1. Apela à União Europeia para que defenda os princípios do comércio administrado e 
equitativo, rejeitando o proteccionismo bem como qualquer tentativa de sapar as 
vantagens comparativas legitimas dos países em desenvolvimento que não prejudicam os 
direitos humanos e sindicais, mas aplicando uma interpretação diferente do artigo XXIV
da OMC por forma a permitir a isenção das indústrias vulneráveis e outros sectores dos 
acordos comerciais quando tal se justifique;

2. Confirma que todos os acordos comerciais devem exigir que todas as partes tenham 
ratificado e aplicado efectivamente as convenções fundamentais da Declaração da OIT 
relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais, e que o capítulo sobre o Desenvolvimento 
Sustentável tem o mesmo estatuto vinculativo que as disposições relativas ao acesso ao 
mercado, encontrando-se sujeito ao mesmo mecanismo de resolução de litígios;

3. Insiste em que, ao mesmo tempo que trabalha efectivamente com a OIT e com outros 
organismos criados por tratados, a Comissão deve continuar a assumir a sua 
responsabilidade de avaliar o impacto das negociações comerciais sobre os direitos 
sociais, ambientais e humanos, e de consultar as organizações sindicais e as ONG 
ambientais e sociais de forma transparente ao longo de todo o processo de negociação e 
aplicação dos acordos comerciais, garantindo a essa organizações um direito claro de 
suscitar casos de violação;

4. Apela a que futuros acordos comerciais e a revisão do regulamento SPG+ superem as 
debilidades em termos de coerência, transparência e justiça processual, aplicando 
indicadores transparentes relativos ao respeito dos direitos dos trabalhadores, ambientais e 
humanos nos países parceiros;

5. Acolhe favoravelmente a utilização de Avaliações de Impacto de Sustentabilidade, 
deplorando que não se tomem todas as medidas adequadas com base nas suas conclusões, 
como na África Ocidental; no caso da Colômbia; sublinha a capacidade de influência e 
pressão da UE para prosseguir melhoramentos concretos no respeito dos direitos laborais 
e humanos em antecipação de acordos comerciais, bem como durante a aplicação dos 
mesmos;

6. Reconhece que os actuais e futuros acordos comerciais estão a ser negociados no contexto 
de depressão económica; que o "off-shoring" representa uma elevada proporção das 
perdas de emprego; e que a política comercial da UE deve procurar evitar um declínio 
excessivo ou demasiado rápido da quota de mercado e dos níveis de emprego da UE em 
qualquer sector determinado; solicita que sejam concluídos acordos comerciais à luz da
margem do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para fornecer uma assistência 
adequada tendo em vista a reestruturação;

7. Solicita que as negociações comerciais da UE promovam obrigações bem como direitos 
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para os investidores e as empresas, como estabelecido no “Processo Heiligendamm”, e 
que os acordos comerciais exijam a observância das directrizes da OCDE sobre Empresas 
Multinacionais, da Declaração Tripartida da OIT sobre Empresas Multinacionais e 
Política Social, da iniciativa “Global Compact” da ONU e das recomendações do 
Representante Especial da ONU para as Empresas e os Direitos Humanos;

8. Reclama que as queixas sobre problemas sociais sejam objecto de decisões, de seguimento 
e revisão periciais independentes;

9. Insiste em que qualquer inclusão nos acordos comerciais do “Modo IV” sobre a 
deslocação temporária de trabalhadores deverá depender do respeito das normas laborais 
nacionais e das convenções colectivas nos países parceiros;

10. Apela à UE para que apoie a extensão do mecanismo de revisão da politica comercial da 
OMC por forma a abranger os aspectos relacionados com o comércio do desenvolvimento 
sustentável, incluindo as principais normas relativas ao trabalho, a alteração da “Definição 
de Subsidio” no Acordo da OMC sobre Subvenções e Medidas de Compensação, tendo 
em vista assegurar o respeito das principais normas laborais e dos direitos humanos nas 
zonas que se ocupam de produtos para exportação.


