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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Exorta a União Europeia a defender os princípios do comércio administrado e equitativo, 
que têm caracterizado o desenvolvimento dos seus próprios países e dos países em 
desenvolvimento bem sucedidos, incluindo os tigres asiáticos, rejeitando o proteccionismo 
ou qualquer tentativa de sabotar as legítimas vantagens comparativas dos países em 
desenvolvimento que não comprometem os direitos humanos, laborais e sindicais, mas 
aplicando uma interpretação diferente da actual do artigo XXIV da OMC, por forma a 
permitir a isenção do sector da transformação e de outros sectores vulneráveis dos acordos 
comerciais, quando tal se justifique;

2. Confirma que todos os acordos comerciais devem exigir que todas as partes tenham 
ratificado, implementado 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 nos direitos sociais, 
ambientais e humanos, votando particular atenção à promoção do trabalho condigno para 
todos, e consultar as organizações sindicais enquanto parceiros sociais reconhecidos e as 
ONG ambientais e sociais da EU e dos países terceiros, de forma transparente em todas as 
fases do processo de negociação e aplicação dos acordos comerciais, garantindo a essas 
organizações um direito inequívoco de levantar questões ou objecções para consideração e 
acção por parte da própria Comissão;

4. Apela a que os futuros acordos comerciais e a revisão do regulamento SPG+ superem as 
deficiências existentes em termos de coerência, transparência e justiça processual, 
aplicando, para o efeito, critérios e indicadores transparentes relativos ao respeito dos 
direitos laborais, ambientais e humanos nos países parceiros, incluindo, quando 
necessário, quaisquer recomendações específicas visando melhorias;

5. Acolhe favoravelmente a utilização de avaliações de impacto de sustentabilidade, mas 
deplora que não se tomem todas as medidas adequadas com base nas suas conclusões, 
como na África Ocidental, nos países mediterrânicos e na Colômbia, bem como no 
conjunto das regiões americanas; exorta a uma maior ênfase na utilização da capacidade 
de influência e pressão da UE para lograr melhorias concretas em termos de respeito dos 
direitos humanos, das normas laborais, do desenvolvimento sustentável e da boa 
governação, antes da finalização de acordos comerciais, bem como durante a subsequente 
aplicação dos mesmos;

6. Reconhece que os actuais e futuros acordos comerciais estão a ser negociados num 
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contexto de depressão económica, que se prevê venha a induzir um aumento do número de 
desempregados nos países da OCDE da ordem dos oito milhões dentro de dois anos; 
entende que o "off-shoring" representa uma elevada proporção das perdas de emprego, por 
exemplo na Irlanda e em Portugal (um em cada quatro), na Dinamarca (um em cada seis) 
e na Estónia e Eslovénia (um em cada sete) e que a política comercial da UE deve 
procurar precaver um declínio desproporcionado ou demasiado rápido da quota de 
mercado e dos níveis de emprego da UE em determinados sectores e, quando apropriado, 
garantir um maior acesso dos exportadores da EU ao mercado; exorta a que os acordos 
comerciais sejam concluídos à luz da margem do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização, a fim de viabilizar adequados níveis de assistência, tendo em vista a 
consequente reestruturação;

7. Exorta a que as negociações comerciais da UE promovam as obrigações e os direitos dos 
investidores e empresas, como estabelecido no “Processo Heiligendamm”, iniciado pela 
anterior Presidência alemã com a OIT, a OCDE e as Nações Unidas; assinala que, no 
contexto da observância das novas regras em matéria de investimento responsável com 
base nas disposições relevantes do Tratado de Lisboa, o capítulo sobre o desenvolvimento 
sustentável deve incorporar todas as regras aplicáveis aos investimentos estabelecidas nos 
ACL; é seu entender que os acordos comerciais devem exigir 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, seguimento e 
revisão periciais públicas independentes, que envolvam os representantes dos 
trabalhadores e as organizações da comunidade; entende que pelo menos um dos peritos 
envolvidos deve ser procedente da OIT; entende que as suas recomendações devem ser 
parte de um processo definido, que permita um tratamento adequadamente rápido das 
questões colocadas, por forma a que as deliberações dos peritos não se limitem à 
elaboração de relatórios e recomendações, mas dêem lugar a disposições de 
acompanhamento e revisão, nomeadamente para manter a pressão sobre os governos que 
permitem violações dos direitos dos trabalhadores nos seus territórios;

9. Insiste em que qualquer inclusão nos acordos comerciais do “Modo IV” sobre a 
deslocação temporária de trabalhadores deve depender do respeito das normas laborais 
fundamentais, incluindo as normas relativas ao período de permanência, ao salário 
mínimo e aos acordos colectivos, das normas laborais nacionais e das convenções 
colectivas nos países parceiros;

10. Exorta a UE a apoiar a extensão do mecanismo de revisão da política comercial da OMC, 
por forma a abranger os aspectos comerciais relacionados com o desenvolvimento 
sustentável, incluindo a observância das normas laborais fundamentais, e a alteração da 
“Definição de Subsidio” no Acordo da OMC sobre Subvenções e Medidas de 
Compensação, tendo em vista assegurar a observância das normas laborais fundamentais e 
o respeito dos direitos humanos nas zonas francas industriais para a exportação; solicita 
igualmente à Delegação da EU em Genebra que redinamize e mantenha o grupo informal 
“amigos do trabalho”, que criou com o objectivo de promover as normas laborais na 
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OMC;

11. Exorta a que todos os futuros acordos comerciais prevejam a proibição da exploração do 
trabalho infantil, nomeadamente no sector da extracção e transformação de pedra natural, 
e incluam um sistema europeu uniforme de certificação, que garanta que a pedra natural e 
os produtos de pedra natural importados tenham sido comprovadamente produzidos, ao 
longo de toda a cadeia de valor, sem exploração do trabalho infantil na acepção da 
Convenção 182 da OIT.
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