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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, no contexto dos acordos comerciais internacionais, se impõe adoptar 
medidas tendentes à observância de normas ambientais e sanitárias importantes, bem 
como das normas aplicáveis a determinados aspectos da saúde animal;

2. Reconhece que os acordos comerciais internacionais podem promover a melhoria das 
normas em matéria ambiental e de direitos humanos mediante compromissos 
juridicamente vinculativos, desde que os mesmos sejam devidamente implementados, 
monitorizados e executados;

3. Insta vivamente a Comissão a diligenciar no sentido da definição contratual de direitos
ambientais e humanos, bem como de normas sanitárias, nos acordos comerciais bilaterais, 
incluindo os que negoceia actualmente com a Coreia do Sul, o Peru, a Colômbia, a Índia, 
os países ACP, o Conselho de Cooperação do Golfo e toda uma série de países que 
participam na Política Europeia de Vizinhança (PEV), votando particular atenção aos 
direitos dos trabalhadores e à protecção das mulheres e crianças, assim como às normas 
relativas às alterações climáticas, à segurança dos produtos e à informação ao 
consumidor;

4. Constata que as estratégias e medidas no domínio das alterações climáticas se intersectam 
cada vez mais com o comércio internacional e exorta a Organização Mundial do 
Comércio a incluir a questão das alterações climáticas no quadro do seu programa de 
trabalho, bem como a definir regras e normas específicas a este respeito;

5. Sustenta que a Organização Mundial do Comércio deve vigiar o cumprimento das 
obrigações neste domínio e insiste em que a Comissão, como representante da União 
Europeia na Organização Mundial do Comércio, participe estreitamente na monitorização 
deste processo;

6. Insta à harmonização das normas ambientais e dos requisitos de saúde como um objectivo 
último a alcançar a nível mundial e insiste na necessidade de desenvolver e melhorar 
essas normas a nível regional aquando da implementação dos acordos comerciais 
internacionais;

7. Considera que o respeito pelas normas ambientais, sociais e sanitárias deve ser um 
requisito prévio para as negociações de acordos comerciais internacionais;

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

9. Preconiza a concessão de preferências aos países de economia emergente, desde que estes 
demonstrem determinação em cumprir as normas sociais, ambientais e sanitárias 
europeias; entende por “países de economia emergente” os países que já não apresentam 
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todas as características dos países em desenvolvimento, o que permite presumir que, num 
futuro próximo, possam superar as características estruturais típicas de um país em 
desenvolvimento graças a uma dinâmica económica própria;

10. 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 a OMC considerar que as intervenções induzem, ou 
não, distorções do comércio livre;

11. Constata que os 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, em particular no que respeita às emissões de gases com efeito de estufa e à 
gestão de resíduos perigosos, sejam negligenciadas em prol da consecução de outros 
objectivos;

12. Reconhece que a existência de normas rigorosas no domínio da protecção ambiental e dos 
direitos laborais na UE pode gerar uma desvantagem concorrencial para as empresas 
europeias que competem com produtos e serviços de países terceiros sujeitos a normas 
menos exigentes nesta área; considera que a melhoria e o controlo da aplicação destas 
normas em países terceiros por via de condições incluídas nos acordos comerciais 
internacionais daria lugar a uma concorrência mais leal para as empresas europeias, 
melhorando, em simultâneo, a protecção ambiental e os direitos humanos, sociais e 
laborais nesses países terceiros;

13. Sustenta que a Organização Mundial do Comércio e os seus Estados membros deveriam 
acordar na criação de um mercado global aberto em sede de tecnologias, serviços e bens 
ambientais como forma de reforçar o comércio internacional e de permitir a livre 
circulação de tecnologias e investimentos ecológicos na economia mundial;

14. Exorta a Comissão a insistir na adopção de um acordo em matéria de bens e serviços 
ambientais no quadro das conversações da Ronda de Doha da Organização Mundial do 
Comércio, que vise liberalizar o comércio no domínio das principais tecnologias
favoráveis ao ambiente;

15. Solicita à Comissão que proceda a avaliações regulares dos acordos comerciais e 
mantenha o Parlamento regularmente informado e actualizado sobre estas avaliações,
velando igualmente pela realização de uma cooperação com os organismos reguladores 
nacionais e internacionais, os sindicatos e as ONG, a fim de assegurar a observância das 
normas ambientais, sanitárias e sociais;

16. 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 mundiais, não podendo, porém, ser considerados como 
uma solução para todos os problemas ocorrentes entre os diferentes Estados do mundo;
constata, no entanto, que os impasses políticos podem ser ultrapassados graças ao reforço 
das relações comerciais, garantindo, assim, a definição de interesses comuns, 
designadamente no domínio da protecção ambiental, como forma de resolução dos
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conflitos; 

17. Solicita à Comissão que, com base no acordo-quadro relativo às relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão, informe o Parlamento contínua e 
circunstanciadamente sobre todas as questões relevantes no decurso das negociações que 
tenham por objecto acordos comerciais internacionais;

18.  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 permanente a todas as reuniões e 
documentos pertinentes.
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