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SUGESTÕES

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

1. Recorda que a liberalização do comércio, se for acompanhada de políticas e instituições 
adequadas para maximizar e distribuir melhor os benefícios do comércio, pode ser 
positiva em termos de redução da pobreza e das desigualdades, mas não é suficiente, 
por si só, para promover o desenvolvimento sustentável; relembra que a 
competitividade e o crescimento económico não são objetivos em si mesmos, mas sim 
meios a utilizar em benefício do ser humano; salienta, neste contexto, que o comércio 
deve continuar a ser um instrumento de desenvolvimento sustentável; congratula-se 
com o facto de, atualmente, os países em desenvolvimento representarem cerca de 
metade do comércio mundial, comparativamente a 33 % em 2000, e de o número de 
pessoas que vivem em situação de pobreza extrema ter sido reduzido para metade desde 
1990, situando-se um pouco abaixo de mil milhões de pessoas; 

2. Reitera a importância de promover reformas políticas no sistema comercial multilateral 
que apoiem os objetivos relacionados com o desenvolvimento, nomeadamente através 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; salienta o 
potencial da OMC enquanto fórum de negociação multilateral apoiado em regras, que 
oferece uma plataforma para debates abertos sobre questões globais relacionadas com o 
comércio; insiste em que a UE deva continuar a promover a modernização e a 
democratização da OMC, a fim de garantir que todos os países estejam representados 
em pé de igualdade;

3. Recorda que a falta de integração das normas em matéria de direitos humanos nas 
regras globais que regem o comércio e o investimento dificulta a responsabilização das 
empresas; sublinha a necessidade de reequilibrar a legislação em matéria de comércio e 
de investimento com a legislação em matéria de direitos humanos, designadamente no 
que respeita às cadeias de abastecimento globais; convida a UE, para o efeito, a tomar 
iniciativas junto da OMC no que diz respeito à regulamentação de cadeias de 
abastecimento globais específicas, nomeadamente, numa primeira etapa, no setor do 
vestuário; reitera, além disso, a importância de a UE participar ativamente no processo 
do grupo de trabalho intergovernamental aberto do CDHNU sobre as atividades de 
empresas transnacionais e outras empresas em matéria de direitos humanos, assim como 
de defender a primazia dos direitos humanos em relação aos interesses comerciais;

4. Solicita a adoção de uma agenda comercial mundial baseada no princípio do comércio 
justo para benefício de todos, que coloque o desenvolvimento e os direitos sociais, 
ambientais e humanos no centro do processo e incida especialmente nas necessidades 
dos países em desenvolvimento de baixos rendimentos e dos países menos 
desenvolvidos; destaca, a este respeito, a necessidade de promover disposições 
abrangentes, vinculativas e executórias em matéria de normas sociais, laborais e 
ambientais nos acordos comerciais;

5. Insta a que os direitos humanos sejam genuinamente protegidos e que sejam instituídos 
mecanismos de recurso eficazes e acessíveis às pessoas tendo em vista a resolução de 
diferendos relacionados com violações dos direitos humanos; recorda a importância da 
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integração da igualdade de género e da emancipação das mulheres em todas as políticas 
comerciais, incluindo as regras da OMC;

6. Considera que, desde o lançamento da Ronda de Doa em 2001, o mundo mudou 
radicalmente em termos económicos, políticos e tecnológicos; incentiva, por 
conseguinte, a OMC a refletir melhor os objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS) na Agenda de Desenvolvimento de Doa, a fim de dar uma resposta adequada a 
novos desafios como o comércio eletrónico, o comércio digital, a transparência dos 
investimentos, as subvenções e a sobrecapacidade, as cadeias de valor mundiais, os 
contratos públicos e a regulamentação interna dos serviços, das micro, pequenas e 
médias empresas; salienta a necessidade de proceder à reforma da OMC, 
nomeadamente o mecanismo de resolução de litígios, a fim de assegurar um sistema 
comercial multilateral justo e equilibrado; sublinha a importância para os membros da 
OMC, que sejam países em desenvolvimento, de cumprirem as suas obrigações e de 
decidirem o seu próprio ritmo e sequência da liberalização do comércio em função do 
seu nível de desenvolvimento;

7. Solicita um maior apoio aos projetos de ajuda ao comércio no âmbito da ajuda ao 
desenvolvimento, a fim de transformar as oportunidades digitais em realidades 
comerciais para os países em desenvolvimento;

8. Insta a UE e os Estados-Membros a reconhecerem devidamente as dificuldades 
encontradas pelos países em desenvolvimento no cumprimento das suas obrigações ao 
abrigo dos acordos da OMC; observa que estes problemas abrangem: a) a proibição das 
medidas de investimento e das subvenções, tornando mais difícil incentivar a indústria 
nacional; b) a liberalização das importações no setor agrícola, ameaçando a viabilidade 
e os meios de subsistência dos pequenos agricultores cujos produtos são confrontados 
com a concorrência de produtos alimentares importados mais baratos; c) o impacto 
negativo de um regime de direitos de propriedade intelectual (DPI) de elevado nível 
sobre o acesso à medicina e a transferência de tecnologias; e d) a crescente pressão 
exercida sobre os países em desenvolvimento no sentido de abrirem os respetivos 
setores dos serviços, o que pode comprometer a viabilidade dos prestadores de serviços 
locais;

9. Reitera o seu apelo à UE para que assegure que as suas atividades com os países em 
desenvolvimento, tanto no domínio do desenvolvimento como do comércio, se baseiem 
num quadro equilibrado entre parceiros em paridade, sejam consentâneas com o 
princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento, estabelecido no 
artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), e visem a 
promoção e a proteção dos direitos humanos;

10. Congratula-se com a entrada em vigor do Acordo de Facilitação do Comércio da OMC, 
em 22 de fevereiro de 2017, e observa que este acordo deve trazer benefícios 
significativos, em especial para os países em desenvolvimento; recorda a importância de 
prestar assistência técnica, financeira e de reforço das capacidades, direcionada e 
sustentável, para apoiar os membros da OMC que são países em desenvolvimento, em 
especial os países menos desenvolvidos, na aplicação do acordo e na adaptação ao 
processo de reforma;

11. Considera que as regras da OMC e outros acordos comerciais multilaterais devem 
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alargar o âmbito do tratamento especial e diferenciado, a fim de permitir uma utilização 
mais ativa dos instrumentos de promoção do setor infantil; insta a UE e os 
Estados-Membros a honrarem o princípio do tratamento especial e diferenciado 
relativamente a todos os membros da OMC classificados pelo Banco Mundial como 
países em desenvolvimento;

12. Realça o facto de os acordos comerciais poderem ter um impacto negativo na segurança 
alimentar dos países em desenvolvimento; lamenta que não tenham sido estabelecidos 
os dois instrumentos propostos pelos países em desenvolvimento no âmbito das 
negociações na OMC para promover os meios de subsistência dos pequenos 
agricultores, a segurança alimentar e o desenvolvimento rural, nomeadamente os 
Produtos Especiais e o Mecanismo de Salvaguarda Especial; exorta a UE a apoiar as 
exigências dos países em desenvolvimento a fim de proteger os seus sistemas de 
produção alimentar e as suas populações contra os efeitos potencialmente destrutivos de 
importações a baixos preços, incluindo no âmbito dos Acordos de Parceria Económica;

13. Lamenta que a 11.ª Conferência Ministerial da OMC não tenha assegurado progressos 
em relação a questões de importância fundamental para os países em desenvolvimento; 
congratula-se, porém, com o reforço do tratamento preferencial anteriormente 
assegurado na OMC em relação aos países menos desenvolvidos, designadamente 
regras de origem preferencial e regras para os prestadores de serviços, e salienta a 
necessidade de adotar medidas de reforço das capacidades que permitam aos 
fornecedores de países menos desenvolvidos beneficiar da derrogação relativa aos 
serviços para os países menos desenvolvidos;

14. Salienta que o objetivo do desenvolvimento sustentável deve tornar-se o princípio 
orientador dos trabalhos da OMC, cujas regras e operações devem ser definidas em 
conformidade e em consonância com a Agenda 2030 e com o Acordo de Paris sobre o 
Clima, que deve obrigatoriamente ser utilizado como referência para outros 
compromissos; sublinha, além disso, a importância de garantir a sustentabilidade das 
cadeias de valor mundiais e a sua harmonização com os direitos humanos e as normas 
sociais e ambientais;

15. Realça a importância da disponibilidade de alimentos suficientes e de boa qualidade, de 
água potável e da construção de instalações adicionais para a eliminação de águas 
residuais, a fim de concretizar os ODS 2 e 6; chama ainda a atenção para a dimensão e 
as implicações da pobreza energética nos países em desenvolvimento e exige medidas 
adicionais para reduzir a pobreza energética em conformidade com o ODS 7, sobretudo 
nas zonas rurais remotas e nas regiões sem ligação à rede de energia;

16. Insiste em que o Acordo da OMC sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual relacionados com o Comércio («Acordo TRIPS»), deveria incidir mais no 
desenvolvimento; recorda a importância primordial de garantir a todos o acesso a 
medicamentos, pelo que incentiva o recurso mais abrangente às flexibilidades do 
Acordo TRIPS, tal como consagrado na Declaração de Doa; manifesta a sua 
preocupação com as atuais tendências de privatização das sementes, que mina o direito 
das pessoas à alimentação; exorta a Comissão a continuar a explorar e a adotar medidas 
contra a biopirataria;

17. Manifesta o seu apoio ao mecanismo de ajustamentos fiscais nas fronteiras relativos ao 
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carbono como um instrumento importante para garantir a concorrência leal das 
empresas que tomam medidas para reduzir o seu impacto climático;

18. Lamenta o facto de as obrigações decorrentes do Acordo da OMC relativo à Aplicação 
de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS) não reconhecerem o direito de os 
Estados adotarem regulamentação baseada no princípio da precaução; insta a UE e os 
Estados-Membros a defenderem o pleno reconhecimento deste princípio no âmbito das 
obrigações da OMC;

19. Manifesta a sua preocupação, neste contexto, perante a possibilidade de a proliferação 
de acordos comerciais bilaterais e plurilaterais suscitarem a fragmentação da política 
comercial internacional, comprometendo dessa forma o papel da OMC; recorda que os 
países em desenvolvimento são os mais necessitados de um sistema multilateral para 
defender os seus interesses; insta, por conseguinte, a UE e os Estados-Membros a 
envidarem mais esforços no sentido de colocar novamente a OMC no centro da 
governação do comércio mundial e a absterem-se de exigir que os países em 
desenvolvimento incluam disposições da OMC em acordos plurilaterais ou 
multilaterais, comprometendo assim os mecanismos de flexibilidade da OMC, 
expressamente concebidos para proteger os seus interesses;

20. Manifesta a sua grande  preocupação pelo facto de vários lugares permanecerem vagos 
no órgão de recurso da OMC, pois tal entrava o bom funcionamento do mecanismo de 
resolução de litígios; convida, por conseguinte, a Comissão a apresentar propostas 
concretas para resolver este lamentável impasse;

21. Apela à UE para que continue a preconizar o reforço da importância da dimensão 
parlamentar da OMC, em particular aumentando o apoio financeiro e de pessoal ao 
secretariado responsável; apela aos membros da OMC para que assegurem a 
legitimidade democrática e a transparência através do reforço da dimensão parlamentar 
da OMC; salienta, neste contexto, a necessidade de assegurar que os parlamentares 
tenham um melhor acesso às negociações comerciais e sejam associados à formulação e 
execução das decisões da OMC, e que as políticas comerciais sejam adequadamente 
escrutinadas no interesse dos seus cidadãos. 
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