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SUGESTÕES

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

1. Convida a Comissão a circunscrever-se estritamente ao seu mandato de negociação na 
OMC, que fixa como limite da sua acção a reforma já concluída da PAC, desde que sejam 
obtidas concessões equivalentes da parte dos seus parceiros comerciais; recorda o 
compromisso da União Europeia de eliminar as subvenções à exportação desde que os 
seus parceiros comerciais também o façam, juntamente com todas as medidas de apoio às 
exportações com efeito equivalente;

2. Recorda que a reforma da PAC de 2003 e o "exame de saúde" de 2008 demonstraram a 
relevância dos compromissos assumidos pela UE no quadro da reforma ao antecipar os 
resultados prováveis da ronda de Doha, enquanto se continua à espera de concessões 
equivalentes da parte dos parceiros comerciais da UE;

3. Congratula-se com o acordo sobre comércio de bananas, que põe termo a vinte anos de 
litígios na OMC e constitui uma etapa importante para a consolidação de um sistema 
comercial multilateral assente em regras; regista o facto de o acordo sobre comércio de 
bananas ser um contributo decisivo para a resolução dos problemas que foram levantados 
nas negociações da OMC relativamente a produtos tropicais e ao regime preferencial; 
considera que o presente acordo consolida ainda mais a posição da UE no domínio da 
agricultura na ronda de Doha; convida a UE a explorar este decisivo passo em frente para 
fazer avançar as negociações na OMC;

4. Convida a Comissão a continuar a inscrever, entre as suas prioridades essenciais, uma 
protecção mais eficaz das indicações geográficas (IG) na OMC através do alargamento a 
todas as IG do nível de protecção mais elevado actualmente em vigor no sector dos vinhos 
e bebidas espirituosas (artigo 23.° do Acordo TRIPS) e da instauração de um sistema de 
notificação e registo das indicações geográficas;

5. Convida a Comissão a manter uma posição firme na inclusão das IG no âmbito do Acordo 
Comercial Anticontrafacção e nas negociações comerciais bilaterais;

6. Considera que os acordos comerciais bilaterais podem complementar proveitosamente os 
processos multilaterais, permitindo a realização de progressos em questões específicas 
como as indicações geográficas e as normas sociais e ambientais; sublinha a importância 
de uma abordagem coerente relativamente a estas questões nos diversos acordos bilaterais;

7. Sublinha que, no quadro das negociações da OMC e em outros acordos comerciais 
internacionais, a Comissão deve procurar garantir que os produtos agrícolas importados 
cumprem os mesmos requisitos e normas da UE em matéria de segurança alimentar, 
bem-estar dos animais e protecção do ambiente que são impostas aos produtos agrícolas 
produzidos no território da União;

8. Insiste na importância da aplicação rigorosa das regras de origem preferenciais; solicita 
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uma reapreciação de todas as preferências comerciais concedidas pela União Europeia a 
economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil;

9. Reafirma a importância do comércio agrícola para o desenvolvimento económico e a 
redução da pobreza nos países em desenvolvimento; convida a UE a ajudar os países ACP 
a adaptarem-se à concorrência crescente dos países latino-americanos (comércio Sul-Sul);

10. Sublinha a necessidade de a política comercial contribuir para fazer face aos desafios que 
se colocam em matéria de segurança alimentar; apela ao reforço da vigilância e da 
coordenação das medidas de restrição das exportações no sentido de impedir o 
agravamento de uma eventual futura crise alimentar.


