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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a utilização eficaz dos recursos é um dos elementos essenciais das relações 
externas da União e que o comércio de bens e serviços ambientais pode constituir um 
instrumento de desenvolvimento económico sustentável, com vantagens para o comércio 
e para o ambiente;

2. Recorda que a defesa e salvaguarda de um sistema multilateral de comércio aberto e não 
discriminatório e a proteção do ambiente podem apoiar-se mutuamente;

3. Felicita o trabalho realizado durante as negociações do ciclo de Doha da Organização 
Mundial do Comércio no que se refere à redução ou eliminação das barreiras pautais e 
não pautais ao comércio de bens e serviços ambientais, e incentiva as partes a 
prosseguirem os esforços com vista a uma definição clara de bens ambientais;

4. Salienta que a abertura dos mercados mundiais aos bens e serviços ambientais pressupõe 
um aumento das oportunidades no setor das exportações, a difusão das tecnologias e o 
incentivo da inovação, acarretando simultaneamente uma diminuição dos preços, um 
reforço da qualidade e um aumento da escolha para os consumidores;

5. Reitera que todos os acordos europeus bilaterais em vigor devem incluir um capítulo 
ambicioso em matéria de sustentabilidade, como é o caso, por exemplo, do recente 
acordo sobre a liberalização do comércio entre a UE e a República da Coreia, que contém 
um capítulo consagrado ao comércio e ao desenvolvimento sustentável, alargando a 
definição de sustentabilidade para além do âmbito de aplicação previsto em acordos 
anteriores e prevendo uma comissão especializada para o acompanhamento da aplicação 
e execução dos compromissos assumidos no domínio do ambiente;

6. Considera que a introdução de preferências pautais para os produtos e serviços ambientais 
no sistema de preferências generalizadas pode representar uma mais-valia nas trocas 
comerciais entre a UE e os países em desenvolvimento e um novo incentivo à realização 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020.


