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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que se impõe adoptar medidas tendentes à observância de importantes normas 
ambientais e sanitárias, bem como de aspectos relacionados com a saúde animal, nos 
acordos comerciais internacionais; 

2. Insta vivamente a Comissão a diligenciar no sentido da definição contratual de normas 
ambientais e sanitárias nos acordos comerciais bilaterais; 

3. Sustenta que a Organização Mundial do Comércio deve vigiar o cumprimento das 
obrigações; 

4. Rejeita a harmonização de normas ambientais e sanitárias;

5. Exorta à introdução de um órgão de resolução de litígios dotado de poderes vinculativos;

6. Preconiza a concessão de preferências aos países de economia emergente;

7. Exige que a Comissão convide a Organização Mundial do Comércio (OMC) a não tomar 
decisões exclusivamente baseadas em critérios comerciais em casos de litígio; entende 
que a admissibilidade de medidas transfronteiriças de protecção do ambiente e da saúde 
não deveria depender do facto de as intervenções induzirem ou não, segundo a OMC, 
perturbações do comércio livre;

8. Constata que futuros acordos comerciais poderiam ser concluídos no contexto da actual 
crise financeira; sustenta que tal não deve dar azo a que as normas sociais e ambientais 
sejam negligenciadas em prol da consecução de outros objectivos;

9. Solicita à Comissão que proceda a avaliações regulares dos acordos comerciais; considera 
que cumpre velar, neste contexto, pela realização de uma cooperação com os sindicatos e 
as organizações não governamentais, a fim de assegurar a observância das normas 
ambientais, sanitárias e sociais;

10. Assinala que o sector do comércio e a salvaguarda das normas respeitantes aos direitos 
humanos e às questões sociais e ambientais constituem importantes elementos para 
garantir a paz e a prosperidade no mundo, não podendo, porém, ser considerados como 
uma solução para todos os problemas entre os diferentes Estados do mundo; 

11. Solicita à Comissão que, com base no acordo-quadro relativo às relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão, mantenha o Parlamento continuamente ao corrente 
sobre todas as questões relevantes no decurso de negociações que tenham por objecto 
acordos comerciais internacionais;
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12.  Insta a Comissão, atendendo às competências alargadas do Parlamento Europeu ao 
abrigo do Tratado de Lisboa, a garantir um fluxo de informações eficaz, bem como a 
reconhecer sistematicamente aos representantes do Parlamento o estatuto de 
observadores, assegurando-lhes, assim, o acesso a todas as reuniões e documentos 
pertinentes.


