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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. Sublinha, citando o preâmbulo do Acordo da OMC e as alíneas b, d e g do artigo XX do 
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT), que o comércio internacional 
não pode conduzir à exploração excessiva dos recursos naturais e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçar o princípio das preferências colectivas sob os auspícios da 
OMC, nomeadamente no que se refere aos produtos sustentáveis, favoráveis ao clima e 
eticamente aceitáveis; 

2. Insta a Comissão e os membros da OMC a assegurar que a OMC reconheça, através de 
um parecer, a importância e o impacto das alterações climáticas e trabalhe no sentido de 
garantir que as normas da OMC não comprometam os esforços mundiais em matéria de 
luta contra as alterações climáticas, de adaptação às mesmas e de limitação dos seus 
efeitos, mas que, pelo contrário, os promovam;

3. Lamenta que os membros da OMC ainda não tenham encontrado a forma de integrar este 
tratado no sistema institucional das Nações Unidas e nas regras por que se pauta a 
protecção do ambiente, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas, à 
justiça social e ao respeito de todos os direitos humanos; reitera que as obrigações e os 
objectivos previstos nos acordos multilaterais no domínio do ambiente (AMA), como a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, e outras 
instituições das Nações Unidas (FAO, OIT, OMI) devem prevalecer sobre uma 
interpretação restritiva das regras comerciais;

4. Como passaram já 15 anos desde que foi aprovada em Marraquexe, em 15 de Abril de 
1994, a decisão ministerial da OMC sobre comércio e ambiente, insta a Comissão a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais tardar em meados de 2011, um 
relatório que avalie em que medida o Comité do Comércio e do Ambiente da OMC 
cumpriu o seu mandato, tal como estabelecido na referida decisão, e que apresente as suas 
conclusões sobre o que falta fazer, especialmente no contexto do diálogo mundial sobre a 
atenuação dos efeitos das alterações climáticas e a adaptação às mesmas e da OMC;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros, no contexto das negociações da OMC e dos 
acordos bilaterais de comércio, a insistirem no facto de que a liberalização do comércio, 
em particular no domínio das matérias-primas naturais, não compromete a gestão 
sustentável dos recursos e que os objectivos de protecção do clima e de conservação das 
espécies devem ser parte fundamental dos acordos; exorta a Comissão, neste sentido, a 
realizar esforços para que se organize, o mais rapidamente possível, uma reunião conjunta 
dos Ministros do Comércio e do Ambiente dos países membros da OMC antes da 
Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (UNFCCC) (COP), que terá lugar em 2011, em Joanesburgo; lembra que a 
UNFCCC é a instância adequada para obter um acordo internacional sobre a luta contra as 
alterações climáticas;
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6. Salienta, em particular, a necessidade de coerência entre os objectivos em matéria de 
clima e de biodiversidade e as condições de comércio, a fim de garantir, por exemplo, a 
eficácia dos esforços feitos para combater o desaparecimento das florestas;

7. Considera que a UE, na qualidade de maior bloco comercial do mundo, pode estabelecer 
normas à escala internacional e apoia o desenvolvimento e a difusão de sistemas de 
certificação e de etiquetagem que tenham em conta os critérios sociais e ecológicos; 
destaca o trabalho frutuoso realizado por ONG internacionais no desenvolvimento e 
promoção das respectivas etiquetas e certificados e apoia resolutamente uma utilização 
mais alargada dos mesmos; 

8. Congratula-se com a inclusão da dimensão relativa às alterações climáticas nas avaliações 
do impacto sobre a sustentabilidade (AIS) dos acordos comerciais; toma, porém, nota do 
facto de que, nalguns casos, como o Acordo de Comércio Livre Euro-Mediterrânico, a 
AIS mostra que este acordo terá consequências nefastas para o clima que não foram
resolvidas antes da sua conclusão; considera que os acordos comerciais não devem, de 
modo algum, pôr em causa os acordos multilaterais no domínio do ambiente (AMA);

9. Espera que a UE dê um bom exemplo através da abolição de obstáculos, como os direitos 
aduaneiros e os encargos, que travam o comércio de tecnologias "verdes" e de produtos 
respeitadores do ambiente e do clima, e da promoção de bens e serviços ambientais 
(EGS), tendo também por base o Plano de Acção de Bali e o Fundo Verde de Copenhaga 
para o Clima;

10. Exorta à celebração de um acordo internacional vinculativo relativo à protecção climática 
e apoia firmemente o objectivo de uma redução de 30% das emissões de CO2 na UE até 
2020, independentemente das negociações internacionais, assim como o objectivo a longo 
prazo de uma redução de, no mínimo, de 85% das emissões de CO2 e dos gases com efeito 
de estufa na União até 2050;

11. Está convencida de que a luta contra as alterações climáticas deve basear-se no princípio 
de solidariedade entre os países industrializados e os países em desenvolvimento, 
eventualmente com uma cooperação mais estreita entre as Nações Unidas, a OMC e as 
outras instituições de Bretton Woods; insta, por conseguinte, os países em 
desenvolvimento, os países emergentes e os países industrializados a definirem em 
conjunto uma estratégia global relativa ao comércio de emissões e à tributação da energia 
e das emissões de gases com efeito de estufa, para evitar a deslocalização de empresas 
(fuga de carbono), por um lado, e de modo a reunir recursos financeiros de apoio às 
medidas de combate às alterações climáticas e de redução das suas consequências e 
adaptação às mesmas, por outro;

12. Considera que as iniciativas individuais que, nos termos da decisão do Comité das 
Negociações Comerciais da OMC sobre comércio e ambiente, de 15 de Dezembro de 
1993, afectam "a relação entre medidas comerciais e medidas ambientais, para promover o 
desenvolvimento sustentável" (como os ajustamentos fiscais nas fronteiras e os "direitos 
anti-ecodumping") só podem provavelmente revelar-se compatíveis com as regras e os 
regimes da OMC, tendo em conta a actual jurisprudência da OMC neste domínio, se 
forem tomadas ao abrigo de um acordo global juridicamente vinculativo, no quadro da 
UNFCCC, solicitando, por isso, à Comissão que apresente, antes da COP 17 na África do 
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Sul, uma comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a forma como um tal 
sistema pode ser incluído em qualquer acordo pós Quioto;

13. Reconhece que as regras da OMC não são incompatíveis com medidas tomadas nas 
fronteiras para neutralizar o efeito das medidas internas que incorporam o custo das 
externalidades ambientais no preço dos produtos, desde que tais ajustamentos não sejam 
discriminatórios;

14. Afirma inequivocamente que os ajustamentos fiscais nas fronteiras não devem funcionar 
como instrumento de proteccionismo, mas sim como meio de reduzir as emissões; 
considera que a UE deve dedicar parte das receitas potenciais ao cumprimento das suas 
obrigações financeiras no âmbito da UNFCCC; 

15. Constata que, no âmbito do comércio internacional, as emissões de CO2 podem ser 
substancialmente reduzidas, seleccionando, por exemplo, os meios de transporte em 
função de critérios associados à eficiência e ao ambiente; solicita que as despesas de 
transportes e os custos ambientais se repercutam nos preços dos produtos (internalização 
dos custos externos), sobretudo ao incluir os transportes marítimos, que representam 90% 
dos meios de transporte utilizados no âmbito do comércio internacional, no Regime 
Europeu de Comércio de Direitos de Emissão (ETS);

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 
obter um acordo juridicamente vinculativo sobre a redução das emissões dos transportes 
marítimos no âmbito da Organização Marítima Internacional;

17. Opõe-se à concessão de subvenções para os combustíveis fósseis e solicita o reforço do 
fomento de energias renováveis e respeitadoras do ambiente, bem como a exploração e o 
desenvolvimento de fontes de energia descentralizadas, nomeadamente nos países em 
desenvolvimento; lembra, neste contexto, o acordo do G20 relativo à abolição das 
subvenções aos combustíveis fósseis e pede à Comissão que apresente propostas relativas 
a uma estratégia europeia para a aplicação deste acordo, estabelecendo prazos claros e 
mecanismos de compensação, se necessário;

18. Defende que se acelere a promoção das energias renováveis e que os governos dos 
Estados-Membros sigam uma política coerente e estabeleçam um quadro jurídico 
vinculativo que permita a adopção, a longo prazo, de um programa progressivo de ajudas 
destinadas a contribuir para a abertura dos mercados e para a criação de infra-estruturas 
mínimas, elemento essencial em tempos de crise e de incerteza para a actividade das 
empresas;

19. Manifesta-se a favor do estabelecimento de critérios e normas de sustentabilidade 
rigorosos e vinculativos para a produção de biocombustíveis e da biomassa que tenham 
em conta as emissões de gases com efeito de estufa e de micropartículas causadas pelas 
alterações indirectas da utilização da terra (ILUC) e por todo o ciclo de produção; 
sublinha que a garantia do aprovisionamento alimentar das populações tem prioridade 
sobre a produção de biocombustíveis e que a sustentabilidade da política e da prática de
utilização dos solos tem de ser urgentemente analisada através de uma abordagem mais 
holística.
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