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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. Salienta que o documento de estratégia da Comissão intitulado "Europa Global: Competir 
no Mundo" não configura, de modo algum, um contributo para a coerência das políticas 
de desenvolvimento, antes sublinha a natureza predatória do comércio promovido pela UE 
no interesse das multinacionais sediadas no espaço comunitário;

2. Frisa que a agenda neoliberal de liberalização do comércio, energicamente fomentada por 
todas as grandes potências económicas ao longo dos últimos 20-25 anos, levou à abertura 
de um fosso cada vez maior entre ricos e pobres a nível mundial;

3. Reconhece que, de acordo com o relatório de acompanhamento de 2009 da estratégia da 
Comissão em matéria de ajuda ao comércio (COM (2009) 160 final, p. 30), os 
compromissos de ajuda ao comércio da UE em relação aos países de África, das Caraíbas 
e do Pacífico (ACP) caíram de 2 975 milhões de euros em 2005 para 2 097 milhões em 
2007, que, no mesmo período, a parcela correspondente aos países ACP nos 
compromissos globais da UE neste sector baixou de 50% para 36% e que este facto é 
incongruente com as anteriores promessas de dar prioridade à erradicação da pobreza e ao 
desenvolvimento;

4. Observa que, no Burquina Faso, no Gana, no Quénia e no Senegal, por exemplo, se 
registou uma oposição em bloco dos movimentos sindicais e da sociedade civil à 
introdução dos acordos de parceria económica (APE) e realça que o comércio deve ser 
conduzido no interesse dos trabalhadores e das massas pobres na Europa e no mundo;

5. Sublinha o facto de os chamados "temas de Singapura", como a liberalização dos serviços, 
do investimento e dos contratos públicos, a introdução de normas de concorrência e uma 
aplicação mais rígida dos direitos de propriedade intelectual, não servirem o objectivo da 
consecução dos oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio;

6. Reitera que a UE deve apoiar os países em desenvolvimento que fazem uso das 
“flexibilidades” inscritas no Acordo TRIPS, a fim de que eles sejam capazes de fornecer 
medicamentos a preços acessíveis ao abrigo dos respectivos programas nacionais de saúde 
pública;

7. Lamenta a inclusão de disposições TRIPS+ no Acordo de Parceria Económica
CARIFORUM-CE e no acordo com os países da Comunidade Andina que está prestes a 
ser concluído, cujo conteúdo cria obstáculos ao acesso a medicamentos essenciais.


