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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. Constata que o papel do setor privado no desenvolvimento tem aumentado no sentido de 
prestar apoio às prioridades políticas numa altura de redução dos orçamentos destinados à 
assistência e considera que a cooperação da UE com o setor privado no âmbito do 
desenvolvimento deve basear-se em princípios da eficácia do desenvolvimento acordados 
a nível internacional;

2. Recorda que, nos termos do artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a política comercial comum da UE deve ter em consideração o princípio da 
coerência entre políticas numa perspetiva de desenvolvimento e considera que este 
princípio deve ser explicitamente mencionado em todos os acordos de comércio e de 
investimento da UE;

3. Salienta que as atuais práticas da UE no sentido de alavancar financiamento privado 
através da ajuda pública ao desenvolvimento se têm revelado ineficazes devido à falta de 
clareza no que se refere à adicionalidade, à transparência, à responsabilização, à 
apropriação, ao alinhamento com as prioridades dos países, à sustentabilidade da dívida e, 
por conseguinte, ao impacto em termos de desenvolvimento;

4. Realça a necessidade de a política comercial da UE respeitar a margem de manobra 
política dos países em desenvolvimento no sentido de manterem direitos aduaneiros 
importantes sobre as importações, que facilitem a criação de empregos qualificados e 
decentes nas indústrias transformadoras e agroalimentares locais enquanto possíveis 
alavancas de maior valor acrescentado interno, de crescimento industrial e de 
diversificação, que, por sua vez, constituem elementos essenciais para a promoção 
económica e social;

5. Apela a medidas que fomentem estratégias de desenvolvimento nacionais que moldem o 
contributo do setor privado para o desenvolvimento através da valorização de 
microempresas, pequenas e médias empresas e contratos públicos locais, que são 
essenciais para o desenvolvimento endógeno e podem reforçar a capacidade dos países em 
desenvolvimento para mobilizarem receitas domésticas, combaterem a fraude e a evasão 
fiscais, bem como para atenuarem a volatilidade das taxas de câmbio e dos preços das 
matérias-primas, que comprometem o acesso a cadeias de valor;

6. Insta à revisão dos acordos de comércio e investimento vigentes, de modo a identificar 
quaisquer áreas e, nomeadamente, disposições em matéria de propriedade intelectual que 
possam afetar negativamente o desenvolvimento;

7. Solicita à Comissão que reforce a promoção de iniciativas para a exploração mineira, a 
exploração florestal e o aprovisionamento de matérias-primas responsável, bem como de 
regimes privados sustentáveis, ao longo das cadeias de aprovisionamento e que melhore a 
avaliação dos ciclos de vida dos produtos e processos em termos ambientais e sociais;
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8. Destaca a necessidade de a política comercial da UE promover a boa governação através 
de um quadro vinculativo que garanta que as empresas da UE sejam responsabilizadas 
pelas suas ações nos países em desenvolvimento no que se refere ao respeito das normas 
em matéria de direitos humanos, igualdade de géneros, condições de trabalho decentes, 
direitos sindicais, proteção ambiental, acesso universal a serviços públicos de qualidade, 
proteção social, cobertura universal e pública em termos de cuidados de saúde, acesso 
universal a medicamentos e segurança dos alimentos e dos produtos.


