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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento 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 que o aumento das emissões de CO2 relacionadas com os transportes e o 
comércio internacional põe em causa a eficácia da estratégia da UE em matéria de 
alterações climáticas; considera que se trata de um forte argumento para reorientar a 
estratégia de desenvolvimento baseada nas exportações para um desenvolvimento 
endógeno com base num consumo e produção diversificados e locais nos países em 
desenvolvimento; recorda que tal estratégia teria efeitos positivos sobre o emprego, tanto 
na UE como nos países em desenvolvimento;

2. Lamenta que uma parte significativa do comércio internacional consista em produtos 
homogéneos que poderiam facilmente ser produzidos a nível local e que o transporte 
necessário não pague os seus próprios custos ambientais;

3. Nota com preocupação que a globalização económica tem frequentemente dado origem a 
um modelo agrícola baseado na monocultura de culturas para exportação, que favorece 
práticas agrícolas insustentáveis em muitos países em desenvolvimento; considera que os 
regimes comerciais devem reflectir adequadamente as necessidades dos pequenos 
agricultores e das comunidades rurais, especialmente no mundo em desenvolvimento, 
oferecendo simultaneamente incentivos à agricultura biológica, que produz menos 
emissões de carbono e, portanto, contribui para a mitigação das alterações climáticas; 
apela ao estabelecimento de normas a nível nacional e internacional para um comércio de 
qualidade e com vista a permitir que os governos associem o acesso ao mercado a essas 
normas, concedendo, por exemplo, acesso preferencial ao mercado a produtos que 
observem determinadas normas de sustentabilidade;

4. Acentua que os países desenvolvidos devem tomar a dianteira na redução das emissões de 
CO2; considera que o estabelecimento de normas, a etiquetagem e a certificação são 
instrumentos com um enorme potencial para reduzir o consumo energético e fazer face às 
alterações climáticas; insta os Estados-Membros a reforçar a sua regulamentação sobre o 
regime de comércio de licenças de emissão da UE (ETS), estabelecendo um preço mínimo 
do carbono; considera que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) não 
conseguiu responder às necessidades dos países mais vulneráveis;

5. Lamenta o facto de nenhum dos actuais acordos da OMC referir directamente as 
alterações climáticas, a segurança alimentar e os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio; lamenta o desenvolvimento da biopirataria de sementes resistentes às alterações 
climáticas; considera que são necessárias alterações às normas da OMC para assegurar a 
coerência e a consistência com os compromissos no âmbito do Protocolo de Quioto e dos 
acordos ambientais multilaterais; apela a uma reforma urgente da OMC com vista a 
permitir a distinção dos produtos com base nos seus métodos de produção e transformação 
(PPM) e solicita a introdução de novas flexibilidades através da utilização das "licenças 
obrigatórias" previstas no Acordo TRIPS;
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6. Salienta que a transferência cada vez maior de tecnologias para os países em 
desenvolvimento como modo de fazer face à fuga de carbono será uma componente
fundamental do regime climático após 2012; lamenta o facto de a transferência de 
tecnologia configurar apenas uma pequena parte da ajuda oficial ao desenvolvimento; 
insta os Estados-Membros a prestar assistência técnica e financeira adicional aos países 
em desenvolvimento, a fim de fazer face às consequências das alterações climáticas, 
cumprir as normas relacionadas com o clima e incluir avaliações de impacto em termos de 
desenvolvimento inicial de normas, etiquetagem e certificação;

7. Exorta a UE a assumir uma posição de liderança na identificação dos obstáculos mais 
notórios à divulgação de tecnologias nos países em desenvolvimento com vista a combater 
as alterações climáticas;

8. Exorta a UE a utilizar como instrumento para o desenvolvimento as disposições 
ambientais abrangentes nos acordos comerciais bilaterais e regionais, acentuando a 
necessidade de uma aplicação adequada de cláusulas ambientais e mecanismos de 
cooperação para promover a transferência de tecnologias, a assistência técnica e o reforço 
das capacidades; 

9. Salienta que devem ser envidados esforços no sentido de assegurar que os efeitos 
ambientais adversos resultantes do comércio se reflictam nos preços e que o princípio do 
"poluidor-pagador" seja aplicado; apela à sincronização dos sistemas de etiquetagem e 
informação relativos às normas ambientais;

10. Considera importante que os compromissos internacionais em matéria de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa se apliquem igualmente ao transporte aéreo 
internacional e aos transportes marítimos;

11. Insta a Comissão a incluir sistematicamente cláusulas ambientais nos acordos de comércio 
concluídos com países terceiros, focando especialmente a redução das emissões de CO2 e 
a transferência de tecnologias com baixo nível de emissões;

12. Considera que os novos acordos internacionais em matéria de protecção do clima devem 
incluir garantias sólidas sobre a redução do impacto ambiental negativo do comércio 
internacional de madeira e a erradicação da desflorestação, cujo alcance é preocupante;

13. Considera fundamental a existência de normas de sustentabilidade rigorosas em relação ao 
comércio internacional de biocombustíveis, tendo em conta o seu contraditório impacto 
ambiental e social.
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