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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os direitos humanos e as normas sociais e ambientais nos acordos comerciais 
internacionais
(2009/2219(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 6.º e 21.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 153.º, 191.º, 207.º e 218.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 12.º, 21.º, 28.º, 29.º, 31.º e 32.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e outros 
instrumentos das Nações Unidas relativos aos direitos humanos, nomeadamente o Pacto
sobre direitos civis e políticos (1966) e o Pacto sobre os direitos económicos, sociais e 
culturais (1966), a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial (1965), a Convenção para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres 
(1979), e a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), 

– Tendo em conta o Acordo de Marraquexe que cria a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), bem como a declaração adoptada aquando da quarta conferência ministerial que 
teve lugar em Novembro de 2001, em Doha, nomeadamente o seu n.º 31, 

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Setembro de 1996, sobre a Comunicação da 
Comissão relativa à tomada em consideração do respeito dos princípios democráticos dos 
direitos humanos nos acordo entre a Comunidade e os países terceiros 
(COM(1995)0216)1, bem como a sua resolução de  Fevereiro de 2006 sobre a cláusula 
relativa aos direito humanos e à democracia nos acordos da União Europeia2, 

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Outubro de 2001 sobre a abertura e a 
democracia no comércio internacional3 na qual solicita que sejam respeitadas as normas 
sociais fundamentais da OIT, bem como a aceitação pela União Europeia das decisões do 
OTI incluindo eventuais apelos a sanções, ligados a graves violações das normas sociais 
fundamentais,

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Abril de 2002, sobre a Comunicação da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada “O papel da União Europeia 
na promoção dos direitos humanos e da democratização nos países terceiros” 
(COM(2001)0252)4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "A dimensão social da 
                                               
1 JO C 320 de 28.10.1996, p. 261.
2 JO C 290E de 29.11.2006, p. 107.
3 JO C 112 E de 9.5.2002, p. 326.
4 JO C 131 E de 5.6.2003, p. 147.
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globalização – contributo das políticas da UE para tornar os benefícios extensíveis a 
todos" (COM(2004)383),

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Novembro de 2005 sobre a dimensão social da 
globalização1,

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Julho de 2005 sobre a exploração das crianças nos 
países em desenvolvimento, com especial destaque para o trabalho infantil2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 14 de Junho de 2010, sobre o trabalho 
infantil3

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Julho de 2006 sobre comércio equitativo e 
desenvolvimento4,

– Tendo em conta a sua resolução de 22 de Maio de 2007 sobre a Europa global: aspectos 
externos da competitividade5 ,em resposta à Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu, intitulada "Europa Global: competir a nível mundial – uma 
contribuição para a estratégia do crescimento e do emprego” (COM52006)0567), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Promover um trabalho digno 
para todos – Contributo da União Europeia para a realização da agenda do trabalho da 
agenda do trabalho digno no mundo” (COM(2006)0249),

– Tendo em conta a sua resolução de 23 de Maio de 2007 sobre o tema “Promover um 
trabalho digno para todos”6, na qual solicita a inclusão de normas sociais, a título de 
promoção do trabalho digno, nos acordos comerciais da União Europeia, nomeadamente 
nos acordos bilaterais,

– Tendo em conta a Agenda do Trabalho Digno da OIT e o Pacto Mundial para o Emprego 
da OIT, aprovado por consenso global em 19 de Junho de 2009, na Conferência 
Internacional do Trabalho,

– Tendo em conta a Convenção de Bruxelas de 1968, na sua forma consolidada pelo 
Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à 
competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e 
comercial7,

– Tendo em conta o sistema de preferências generalizadas (SPG), em vigor desde 1 de 
Janeiro de 2006, que concede o acesso isento de direitos ou reduções pautais a um maior 
número de produtos, inclui igualmente um novo incentivo em prol dos países vulneráveis 
que se debatem com necessidades comercias, financeiras ou de desenvolvimento 

                                               
1 JO C 280 E de 18.11.2006, p. 65.
2 JO C 157 E de 6.7.2006, p. 84.
3 Conclusões do Conselho de 14.6.2010 sobre o trabalho infantil, 10937/1/10
4 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 865.
5 JO C 102 E de 24.4.2008, p.128.
6 JO C 102 E, de 24.4.2008, p.321.
7 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
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específicas,

– Tendo em conta todos os acordos concluídos entre a União Europeia e países terceiros, 

– Tendo em conta o Acordo de Parceria entre os membros do grupo dos Estados de África, 
das Caraíbas e do Pacífico (ACP) e a União Europeia, assinado em Cotonu em 23 de 
Junho de 2000 e os respectivos textos de revisão de 2005 e 2010,

– Tendo em conta as suas resoluções sobre os Acordos de Parceria económica com as 
regiões e Estados ACP, nomeadamente as de 26 de Setembro de 20021, 23 de Maio de 
20072 e de 12 de Dezembro de 20073, 

– Tendo em conta a conclusão das negociações relativas à assinatura do Acordo Comercial 
Multilateral entre a União Europeia, a Colômbia e o Peru,

– Teno em conta a audição "Aplicação das normas sociais e ambientais", organizada em 14
de Janeiro de 2010 pelo Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão de Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do
Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar (A7-0000/2010),

A. Considerando que a relação entre comércio, direitos do homem e normas sociais e 
ambientais passou a constituir uma elemento fulcral das relações económicas e comercias 
e é parte integrante das negociações no âmbito dos acordos de comércio livre, 

B. Considerando que as distorções de concorrência e os riscos de dumping ambientais e 
sociais são cada vez mais frequentes, 

C. Considerando que importa que a reciprocidade passe novamente a constituir a norma nas 
relações entre a União Europeia e os países terceiros a fim de criar condições para uma 
concorrência internacional justa e leal, 

D. Considerando que as instâncias bilaterais passaram a constituir o fórum privilegiado para 
a prossecução destes objectivos políticos, na medida em que as perspectivas de instituição 
de regras multilaterais a que obedeçam as relações entre o comércio, o trabalho e o 
ambiente no âmbito da OMC não são promissoras,

E. Considerando que é contudo essencial procurar um equilíbrio entre direito comercial e 
direitos fundamentais e reforçar o diálogo entre as principais organizações internacionais, 
muito particularmente entre a OIT e a OMC, tendo em vista alcançar uma maior coerência 
nas políticas internacionais e uma melhor governação mundial,

                                               
1 JO C 273 E de 14.11.2003, p. 305.
2 JO C 102 E de 24.4.2008, p. 301.
3 .JO C 323 E de 18.12.2008, p. 361.
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F. Considerando que há numerosas razões para incluir disposições relativas aos direitos 
humanos e às normas sociais e ambientais nos acordos comerciais internacionais, razões 
estas que vão desde a vontade de estabelecer um comércio justo e equitativo e assegurar 
uma certa lealdade nas trocas (“level playing field”) até à razão, mais normativa, de 
defender os valores universais da União Europeia e prosseguir políticas europeias 
coerentes,

G. Considerando que o Tratado de Lisboa reafirma que a acção externa da União Europeia, 
de que o comércio é parte integrante, deve ser norteada pelos mesmos princípios que 
inspiraram a sua própria criação; considerando que o modelo social europeu, que associa 
um crescimento económico sustentável a condições de trabalho e de vida melhoradas, 
pode igualmente servir de modelo aos outros parceiros; considerando que os acordos 
comerciais devem ainda ser compatíveis com outras obrigações e convenções 
internacionais que os Estados parte se comprometeram a respeitar, em conformidade com 
o respectivo direito nacional,

H. Considerando que a inclusão dos direitos humanos e das normas sociais e ambientais nos 
acordos comerciais pode constituir um valor acrescentado para os mesmos, permitindo 
uma maior interacção da sociedade civil, um apoio acrescido à estabilidade política e 
social e estabelecendo deste modo um clima mais favorável ao comércio, 

I. Considerando que o sistema de preferências generalizadas tem em vista promover o 
respeito das normas internacionais do trabalho, mediante preferência pautais 
suplementares e que o não respeito destas condições pode traduzir-se na suspensão do 
regime comercial,

1. Solicita, por conseguinte, que no quadro da futura estratégia comercial da União Europeia, 
os interesses comerciais europeus sejam preservados e que a União e os seus parceiros 
comerciais respeitem reciprocamente a aplicação e a implementação das cláusulas 
relativas aos direitos humanos e às normas sociais e ambientais; considera que a União 
Europeia deverá adoptar uma abordagem positiva nas suas negociações; salienta que a 
inclusão de disposições relativas ao desenvolvimento sustentável, designadamente nos 
acordos bilaterais, será proveitosa para todas as partes;

Direitos humanos e normas sociais e ambientais nas relações comerciais multilaterais

2. Exorta a uma cooperação reforçada a nível multilateral entre a OMC e as principais 
instituições das Nações Unidas no domínio dos direitos humanos; considera que será
particularmente útil para assegurar um quadro comercial multilateral que contribua para o 
respeito dos direitos humanos a criação de laços mais estreitos com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os direitos do homem; por outro lado, o conhecimento 
especializado do Alto Comissariado das Nações Unidas poderia ser tomado em conta a 
nível dos painéis da OMC e do órgão de recurso sempre que se verifiquem casos de 
graves violações em matéria de direitos humanos; 

3. Considera que o exame periódico global da situação dos direitos humanos a nível do 
Conselho deveria ser um instrumento útil para proceder à supervisão do respeito das 
disposições relacionadas com os direitos humanos nos acordos comerciais internacionais; 
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4. Salienta que o reforço da cooperação com a OIT, órgão competente para definir e 
negociar as normas internacionais do trabalho e supervisionar a sua aplicação no direito e 
na prática, bem como a plena participação da OIT nos trabalhos da OMC são 
verdadeiramente essenciais; 

a) Solicita, para o efeito, que seja concedida à OIT o estatuto de observador oficial no 
seio da OMC e o direito a usar da palavra nas conferências ministeriais da OMC; 

b) Propõe que seja criado a nível da OMC, um comité para o comércio e o trabalho 
digno, a exemplo do comité que existe para o comércio e o ambiente; 

c) Propõe que seja aberta a possibilidade de recorrer à OIT, bem como ao Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos do Homem, em casos pertinentes 
em que esteja em causa a nível de um litígio comercial a violação de convenções 
internacionais do trabalho; 

d) Propõe que, sempre que uma decisão do órgão de resolução dos litígios suscite da 
parte de um   Estado membro da OMC dúvidas quanto sua conformidade com as 
decisões da OIT em matéria de respeito das convenções do trabalho, possa existir 
uma via de recurso junto da OIT; 

5. Reitera que os objectivos que consistem em manter e preservar o sistema comercial 
multilateral aberto e não discriminatório e, por outro lado,  actuar no sentido de proteger o 
ambiente e promover o desenvolvimento sustentável, devem reforçar-se mutuamente; 
salienta que, nos termos do artigo 20.º do GATT, os Estados-Membros podem adoptar 
medidas comerciais tendo em vista proteger o ambiente, desde que se evite a utilização 
abusiva destas medidas com fins proteccionistas; 

6. Congratula-se com os trabalhos do comité da OMC sobre o comércio e o ambiente, que 
constitui um fórum essencial para a prossecução da integração e do aprofundamento das 
relações entre o ambiente e o comércio;

7. Salienta a importância que assume melhorar o acesso aos bens e às tecnologias "verdes"
para alcançar os objectivos de desenvolvimento sustentável e insta todas as partes nas 
negociações a redobrarem esforços para alcançar rapidamente a conclusão das 
negociações sobre a redução ou a eliminação das barreiras pautais e não pautais para os 
bens e serviços ambientais, de modo a reforçar a possibilidade de crescimento para as 
indústrias europeias;

8. Sublinha a necessidade de avançar nas negociações sobre os outros pontos do artigo 31.º 
da Declaração de Doha, relativos à relação entre as regras existentes da OMC e as 
obrigações específicas enunciadas nos acordos multilaterais sobre o ambiente(AMA), e 
promover uma cooperação mais estreita entre os secretariados do AMA e os comités da 
OMC, elemento fulcral para garantir que os regimes comercias e ambientais se 
desenvolvam de uma forma coerente;

9. Considera que um acordo multilateral que compreendesse todos os principais emissores de 
CO2 constituiria o melhor instrumento para garantir a internalização das externalidades 
ambientais negativas relativas ao CO2, mas que eventualmente não poderá ser alcançado 
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num futuro próximo; consequentemente, entende que a União Europeia deveria continuar 
a estudar as possibilidades de implementar instrumentos ambientais adequados, 
nomeadamente um “mecanismo de inclusão carbono” que permitiria, no respeito das 
regras da OMC, por um lado lutar contra os riscos de transferência de emissões de CO2
para os países que não respeitam os mesmos objectivos que a União em termos de redução 
de emissões de gases com efeito de estufa e, por outro, constituir uma alavanca nas 
negociações internacionais susceptível de incitar todos os países a assumirem 
compromissos firmes nesta matéria;

10. Propõe que, uma vez negociado e assinado o acordo internacional relativo ao clima, seja 
finalmente criada um organização mundial do ambiente, a fim de fazer aplicar os 
compromissos que tiverem sido assumidos e fazer respeitar as normas ambientais; esta 
futura organização seria, por exemplo, consultada obrigatoriamente em matéria de
dumping ambiental;

Direitos humanos e normas sociais e ambientais nos acordos comerciais bilaterais

11. Expressa o seu firme apoio à inclusão de cláusulas relativas aos direitos humanos nos 
acordos internacionais da União Europeia, recordando contudo que subsistem grandes 
desafios no que respeita ao acompanhamento e à aplicação das mesmas; reitera o facto de 
tais cláusulas deverem igualmente ser incluídas em todos os acordos comerciais sectoriais, 
com um mecanismo claro e preciso de consulta tendo por modelo o artigo 96.º do Acordo 
de Cotonu; congratula-se, neste particular, com a introdução desta cláusula no acordo do 
comércio livre com a Colômbia;

12. Salienta que a mesma abordagem de inclusão sistemática deveria igualmente ser adoptada 
a nível dos capítulos relativos ao desenvolvimento sustentável nos acordos bilaterais; é 
contudo de parecer que a obrigatoriedade de aplicação das normas poderia variar de país 
para país, em função da sua situação económica, sendo consequentemente necessário 
ponderar uma aplicação gradual e flexível que tenha em conta a capacidade negocial  do 
parceiro ;

13. Acentua o facto de, no quadro dos acordos de comércio livre, poderem prever-se formas 
de liberalização condicionais, designadamente o encurtamento do calendário de 
desmantelamento ou o acesso a um mercado adicional, em caso de respeito ou não 
observância das normas ambientais e sociais;

14. Chama a atenção para a importância de que se reveste a monitorização contínua da 
aplicação do acordo, com uma abordagem aberta e inclusiva em todas as fases:

a) Congratula-se com a utilização de estudos de impacto sobre o desenvolvimento 
sustentável, considerando contudo que estes deveriam ser igualmente efectuados 
assim que o acordo for implementado, e não apenas ex ante, a fim de garantir uma 
avaliação contínua; salienta igualmente a importância que assume agir plenamente 
sobre os seus resultados; 

b) Insta a Comissão a elaborar estudos de impacto sobre os direitos humanos para 
completar os estudos sobre o desenvolvimento sustentável com indicadores 
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comerciais inteligíveis, baseados nos direitos humanos e nas normas ambientais e 
sociais;

c) Insta ambas as partes a apresentarem relatórios regulares sobre os progressos gerais
no cumprimento de todos os compromissos assumidos ao abrigo do acordo;

d) Salienta a importância que assume associar os cidadãos a todas as fases de negociação 
e da monitorização do acordo e, neste particular, solicita que sejam instituídos foros 
de desenvolvimento sustentável ou grupos consultivos que prevejam a consulta dos 
parceiros sociais e de representantes da sociedade civil independente; 

15. Rconhece que o capítulo relativo ao desenvolvimento sustentável nos acordos bilaterais 
actualmente negociados é vinculativo ainda que pudesse ser reforçado ,prevendo:

a) Um procedimento de apresentação de queixas, aberto aos parceiros sociais assim 
como à sociedade civil;

b) O recurso a uma instância independente para a resolução de litígios, tais como painéis 
de peritos, seleccionados com base no seu conhecimento específico em matéria de 
direitos humanos, de direito do trabalho e de direito do ambiente, e cujas 
recomendações deveriam fazer parte de um processo bem definido, com disposições 
para a sua aplicação;

c) O recurso a um mecanismo de resolução de litígios, à semelhança das outras partes do 
acordo, que preveja multas destinadas a melhorar a situação nos sectores em causa;

16. Salienta a importância de que se reveste completar os acordos com medidas de 
acompanhamento, incluindo medidas de assistência técnica e programas de cooperação, 
tendo em vista melhorar a capacidade de execução, designadamente das convenções 
fundamentais em matéria de direitos humanos e das normas sociais e ambientais;

Direitos humanos e normas sociais e ambientais nas relações comerciais unilaterais: SPG e
SPG +

17. Considera que as 27 convenções, cuja ratificação é solicitada a fim de poderem beneficiar 
do SPG+, constitui uma amálgama única de convenções sobre os direitos humanos, o 
direito do trabalho, o desenvolvimento sustentável e a boa governação; salienta que, até ao 
momento, o SPG+ teve um indiscutível impacto positivo no que respeita à ratificação 
destas convenções, mas menos visível no que respeita à sua aplicação, pelo que manifesta 
o desejo de que seja dado o devido realce às medidas de acompanhamento destinadas a 
melhorar a capacidade de aplicação;

18. Considera que, nos acordos da União Europeia com os países terceiros, seria desejável 
criar uma relação mais estreita entre as cláusulas sobre direitos humanos e o SPG+ , 
designadamente no que respeita ao acompanhamento; 

19. Insta a Comissão, no processo de revisão do regime SPG+, a adaptar os critérios para 
beneficiar deste regime, de modo a garantir que ele beneficia efectivamente os países 
menos  avançados, e a estabelecer pontos de comparação, mecanismos e critérios 
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transparentes para a concessão e para a retirada das preferências no âmbito deste regime; 
solicita a plena participação do Parlamento Europeu ao longo deste processo;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A inclusão da cláusula relativa aos direitos humanos ou ainda a aplicação das normas sociais e 
ambientais nas negociações comerciais são problemas complexos que dividem a comunidade 
internacional. Por um lado, os países do Norte denunciam o dumping social e ambiental 
praticado pelos países emergentes, que constitui uma distorção da concorrência nas trocas 
comercias; por outro, os países do Sul suspeitam que os países do Norte pretendem entravar o 
seu desenvolvimento económico e recorrer, através da aplicação dessas normas, a uma forma 
de proteccionismo camuflado.
Compreende-se assim quão difícil é abordar com serenidade a questão das normas no âmbito 
das instâncias multilaterais e, por maioria de razão, no seio da OMC, quando a própria 
cláusula social surge cada vez mais frequentemente  nos acordos comerciais bilaterais.

O que se constata actualmente é que existe hoje um desequilíbrio crescente entre as regras do 
comércio internacional e as demais normas do direito internacional: deste modo, é necessário 
explorar novas pistas de reflexão, designadamente, procurando instaurar uma verdadeira 
coordenação entre os organismos internacionais (OMC e OIT).
A União europeia desempenha um papel determinante nesta busca de uma nova governação 
mundial e, para tanto, deve fomentar a coerência das políticas levadas a cabo pelas 
instituições internacionais.

No preciso momento em que revê a sua estratégia comercial, cumpre à União Europeia, no 
que respeita a esta constatação, interrogar-se sobre a política comercial que deseja 
desenvolver. Se efectivamente pretende lançar uma mensagem clara contra o proteccionismo, 
deve igualmente zelar por que o comércio internacional seja leal e os benefícios recíprocos.
Cabe à União Europeia, através das políticas que são suas, e muito particularmente da sua 
política comercial, proceder de molde a defender os seus interesses comerciais, respeitando 
embora e fazendo respeitar as normas e valores que a norteiam.
É esta reflexão que deverá ajudar as diferentes instituições europeias a lançar e a levar a cabo 
uma nova política comercial, uma política ambiciosa baseada na firmeza e no diálogo.

Efectivamente, é necessário não esquecer que as sociedades industriais e comerciais europeias 
estão vinculadas, na Europa à observância estrita de regras sociais e ambientais. Se a União 
Europeia respeita normas vinculativas, deve igualmente poder exigir reciprocidade dos seus 
parceiros comerciais , nomeadamente dos países emergentes, e promover exigências em 
termos de qualidade e de sustentabilidade, sobretudo no que respeita aos produtos alimentares 
que entram no seu território, a fim de preservar um comércio justo e equitativo.
Neste sentido, as normas exigentes do mercado único europeu em matéria de saúde, de 
segurança, de ambiente e de protecção dos trabalhadores e dos consumidores constituem um 
modelo europeu específico que deverá servir de inspiração a nível internacional e nos fora
multilaterais e reflectir-se na negociação dos acordos comerciais bilaterais em curso. Deste 
modo, a União teria garantias mais globais de que as políticas externas que leva a cabo através 
da sua política comercial e da sua política de desenvolvimento contribuem de facto para o 
desenvolvimento social nos países terceiros com quem mantém relações comerciais.
Os elementos de resposta e as propostas que possam ser avançadas sobre esta problemática 
poderão contribuir para uma reapropriação positiva da política comercial da União por parte 
dos cidadãos (num contexto de rejeição ou de receio face às negociações comerciais) e 
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contribuir para o debate sobre a lealdade das trocas (“level playing field”). Ninguém ignora 
que a abertura das trocas comerciais é aceite e sentida como algo de positivo pela sociedade 
desde que possa contribuir para melhorar o nível de vida. Do mesmo modo, o 
desenvolvimento das trocas comerciais e o liberalismo são bem recebidos quando não põem 
em causa os direitos sociais e ambientais. Consequentemente, a União Europeia deve 
encontrar um equilíbrio entre uma abordagem comercial restritiva e liberal bem como um 
compromisso entre a defesa dos seus interesses comerciais e a exigência do respeito por 
valores universais, como a aplicação de normas sociais e ambientais vinculativas.

Tendo em vista a realização deste compromisso, a União deve instaurar um diálogo com os 
seus parceiros e encontrar um espaço comum de partilha dos seus valores. É através deste 
esforço de transparência e de diálogo relativamente às novas competências que lhe foram 
atribuídas pelo Tratado de Lisboa que o Parlamento Europeu passa a desempenhar um papel 
fulcral. Neste sentido, deve conferir um mandato político e moral às negociações. Por outro 
lado, cumpre-lhe pronunciar-se sobre o facto de que é necessário que a União defenda os seus 
interesses comerciais e, ao mesmo tempo, expressar-se sobre a necessidade de um quadro 
normativo. O Parlamento deve promover debates abertos e espelho de “cidadania” Cabe-lhe 
ser a instituição que afirma que o respeito da vida humana, do trabalho justo é igual em 
qualquer ponto do mundo e para todos, que o significado dos direitos ambientais e sociais 
(direitos sindicais, luta contra o trabalho infantil, etc.) comporta um aspecto universal.

À problemática supramencionada vêm juntar-se diversos níveis de tratamento do tema, a 
saber, um nível multilateral, um nível bilateral e um nível unilateral.

I. Direitos humanos e normas sociais e ambientais nas relações comerciais multilaterais

É primordial – como acima exposto – fomentar a coerência das políticas desenvolvidas pelas 
instituições internacionais e instaurar uma nova governação mundial coordenada pela 
Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho e uma (futura?) 
Organização Mundial do Ambiente. Sabe-se quão difícil é introduzir na regulação do 
comércio internacionais normas alheias ao âmbito comerciar. Assim, talvez seja através de 
um verdadeiro reforço do diálogo com a OIT que alguns elementos fundamentais ligados ao 
respeito das normas sociais poderão ser tomados em conta. Seria necessário, neste sentido, 
que o papel da OIT fosse reforçado e que esta organização fosse dotada de um órgão de 
interpretação das normas. Para além do facto de que é aconselhável conferir carácter 
obrigatório ao respeito por todas as principais normas da OIT, esta organização deveria 
igualmente ser consultada sobre as questões dos direitos fundamentais do trabalho no âmbito 
da resolução de litígios internacionais, nomeadamente dos litígios de ordem comercial (forma 
de decisão prejudicial da OMC relativamente à OIT).

Ao invés do que se verifica com a fraca observância das normas sociais a nível do comércio, 
afigura-se agora que, em matéria ambiental, as medidas comerciais exigidas pelos acordos 
ambientais multilaterais (AEM) para atingir objectivos ambientais considerados “legítimos”, 
por consenso multilateral, e que não são uma simples restrição camuflada ao comércio, são
considerados como outras tantas excepções previstas no artigo XX do GATT. 
Finalmente, no que respeita à questão ambiental, seria pertinente criar um organismo mundial 
específico. No caso do seu mandato ser bem definido e clarificado relativamente às outras 
organizações internacionais, a exemplo da OMC, e lhe for permitido actuar com base em 
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princípios geralmente aceites, esta organização, denominada Organização Mundial do 
Ambiente (OME), poderia ser incumbida de definir e aplicar normas ambientais. Deste modo, 
a OME poderia ser consultada para o tratamento dos casos de dumping a nível ambiental. 

No que respeita à questão dos direitos humanos, cumpre, finalmente, instaurar uma 
cooperação reforçada a nível multilateral entre a OMC e as principais instituições das Nações 
Unidas em matéria de direitos humanos. Por outro lado, o saber específico do Alto 
Comissariado das Nações Unidas poderia ser tomada em conta a nível dos painéis da OMC e 
do órgão de recurso sempre que se constatem casos de graves violações de direitos humanos; 

II. Direitos humanos e normas sociais e ambientais nos acordos comerciais bilaterais

A questão da obrigatoriedade da aplicação destas normas no quadro dos acordos comerciais 
bilaterais é particularmente sensível e reflecte a capacidade ou incapacidade de a União 
Europeia impor a aplicação e o respeito destas normas.

Nas negociações bilaterais celebradas nos últimos tempos ou que ainda estão em curso, a 
União empenha-se em incluir normas sociais nos acordos de comércio livre, deparando-se 
contudo frequentemente com a hostilidade de alguns países, sob pretexto de que estas 
constituiriam barreiras proteccionistas.
A União encontra igualmente dificuldades com países que, muito embora sejam signatários 
das convenções da OIT, não respeitam os direitos sindicais.

Uma certa evolução registou-se, contudo, em matéria de acordos de comércio livre (ALE) 
com a negociação de capítulos relativos ao desenvolvimento sustentável. Efectivamente, um 
princípio de base de alguns ALE é o compromisso assumido pelas partes de respeitarem os 
direitos humanos e o desenvolvimento de uma economia sustentável baseada na protecção e 
na promoção dos direitos dos trabalhadores e do ambiente.

Em contrapartida, para que estes capítulos relativos ao desenvolvimento sustentável possam 
ser respeitados por ambas as partes, será necessário reflectir na aplicação de mecanismos de 
vigilância mútua e práticas de incentivo. Poderiam prever-se, por exemplo, formas de 
liberalizações condicionais, como um encurtamento do calendário de desmantelamento ou o  
acesso ao mercado adicional em caso de respeito ou desrespeito de uma determinada norma 
social e/ou ambiental. Seria igualmente útil dispor de um "cursor" de exigências, variando de 
país para país e em função da sua situação económica e que permitisse instaurar uma certa 
gradação e flexibilidade na exigência do respeito das normas sociais e ambientais.

Finalmente e sobretudo, é necessário reforçar os grupos de arbitragem, os fora  de 
intercâmbio e de diálogo que permitem uma associação mais estreita da sociedade civil  e que, 
a prazo, constituem uma verdadeira alavanca para as políticas internas dos países parceiros. 
Haverá ainda a possibilidade de criar "observatórios" bilaterais comuns para oferecer um
fórum de troca de pontos de vista entre os governos, o Parlamento Europeu, os parceiros 
sociais e a sociedade civil no sentido amplo. Para terminar, é necessário solicitar à Comissão 
que elabore estudos de impacto sobre os direitos humanos para completar os estudos de 
impacto sobre o desenvolvimento sustentável, dotados de indicadores comerciais inteligíveis 
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com base nos direitos humanos e nas normas ambientais e sociais.

III. Direitos humanos e normas sociais e ambientais nas relações comerciais unilaterais: 
SPG e SPG +

Estes instrumentos permitem dar ao primado aos princípios e direitos fundamentais da União 
Europeia. Ora, o SPG, que permite que a União conceda unilateralmente preferências 
comerciais foi profundamente "burocratizado" mediante critérios de atribuição e de retirada 
das preferências pouco transparentes. Assim sendo, seria oportuno que, aquando do reexame 
do regulamento SPG, a União identificasse de uma forma mais exacta os beneficiários tendo 
designadamente em conta o seu nível de desenvolvimento e assegurasse uma monitorização 
dos compromissos assumidos por esses mesmos países no que respeita a questões ligadas aos 
direitos humanos e às normas ambientais e sociais. Por último, a Comissão poderia explorar a 
possibilidade de criar um quadro de cooperação entre a União e os países beneficiários do 
SPG a fim de facilitar as investigações e o acompanhamento dos casos litigiosos, bem como 
um maior número de medidas de acompanhamento.


