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SUGESTÕES

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

1. Observa que a diminuição significativa das receitas das exportações dos países em 
desenvolvimento ameaça destruir o crescimento e o desenvolvimento dos países do Sul; 
exorta a Comissão — no quadro das negociações e da aplicação dos acordos comerciais, 
designadamente, dos Acordos de Parceria Económica — a reforçar a coerência das 
políticas de desenvolvimento e o fomento do trabalho digno, garantindo o respeito pelas 
prioridades de cada país e a consulta apropriada dos principais intervenientes e da 
sociedade civil;

2. Manifesta a sua convicção de que uma conclusão justa e orientada para o desenvolvimento 
da Ronda de Doha em 2010 poderia ajudar a OMC a contribuir para a recuperação 
económica da crise e a continuar a luta contra o proteccionismo, concorrendo para a 
diminuição da pobreza nos países em desenvolvimento, para a criação de empregos de 
qualidade e para a redução dos preços ao consumidor;

3. Recorda que a estratégia em matéria de ajuda ao comércio tem por objectivo apoiar os 
países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos a negociar, aplicar e 
beneficiar dos acordos comerciais, a expandir o seu comércio e a acelerar os esforços de 
erradicação da pobreza; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se certifiquem de 
que sejam alcançadas as dotações para se chegar ao objectivo comunitário de 2 mil 
milhões de euros por ano até 2010; requer à Comissão que dê a conhecer informações 
pormenorizadas e dados sobre as rubricas orçamentais utilizadas, quer para o 
financiamento de todas as formas de assistência no âmbito do comércio e das ajudas ao 
comércio (para além do artigo 20 02 03), quer para todos os financiamentos da estratégia 
em matéria de ajuda ao comércio provenientes do orçamento comunitário;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem as medidas tendentes a facilitar o 
acesso ao crédito dos países em desenvolvimento, incluindo uma significativa 
capitalização dos bancos multilaterais de desenvolvimento;

5. Congratula-se com o Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais (SGPC) 
firmado por 22 países em desenvolvimento para reduzir os direitos aduaneiros e outras 
barreiras à exportação de mercadorias comercializadas entre os signatários, numa tentativa 
de estimular o comércio Sul-Sul.


