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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. Realça que o comércio não é um fim em si mesmo, mas um instrumento importante para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pois ajuda a reduzir a 
pobreza, a melhorar a saúde e a apoiar os esforços para combater a degradação 
ambiental, bem como a promover os valores da UE com esse fim em vista; insiste na 
necessidade de reforçar as capacidades do lado da oferta e as infraestruturas comerciais 
nos países em desenvolvimento, centrando-se na diversificação das exportações, na 
criação de valor acrescentado e nas micro, pequenas e médias empresas; recorda o 
compromisso da UE no que diz respeito ao princípio da coerência das políticas para o 
desenvolvimento e ao princípio «não prejudicar»; salienta que a UE está empenhada 
numa política comercial sólida, eficaz e credível, que constituirá a base de um sistema 
comercial multilateral justo, aberto e baseado em regras, essencial para uma maior 
integração dos países em desenvolvimento nas cadeias de valor mundiais; sublinha, 
neste contexto, a importância das estratégias de assistência técnica;

2. Destaca a importância de disposições abrangentes, vinculativas e executórias em 
matéria de normas sociais, laborais e ambientais, especialmente nos capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável dos acordos de comércio livre (ACL); realça 
ainda a importância de um controlo eficaz; solicita a utilização sistemática de avaliações 
de impacto abrangentes ex ante e ex post sobre a sustentabilidade do comércio;

3. Realça que os acordos comerciais não devem ter um impacto negativo na segurança 
alimentar dos países em desenvolvimento; destaca a necessidade de permitir que os 
países em desenvolvimento façam valer a sua soberania alimentar e determinem, de 
forma democrática, a forma como os seus sistemas alimentares devem ser configurados; 
solicita, para esse efeito, uma abordagem holística que abranja questões fundamentais, 
nomeadamente contratos públicos, concorrência (incluindo subvenções) e barreiras 
sanitárias e fitossanitárias; insta, em particular, a UE a ajudar os países em 
desenvolvimento a protegerem a sua produção alimentar local, a apoiar as pequenas 
explorações agrícolas familiares e a ter em conta as recomendações da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO);

4. Observa que, apesar dos progressos realizados no sentido da coerência das políticas para 
o desenvolvimento durante a vigência da política agrícola comum (PAC) 2014-2020, a 
proibição das subvenções à exportação não tem qualquer incidência nas distorções 
económicas resultantes de outras subvenções diretas ou indiretas, como é o caso dos 
produtos lácteos; insta a UE a iniciar uma revisão das atuais disposições do Acordo de 
1994 que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC); exorta a UE a prestar 
assistência aos países em desenvolvimento no âmbito da conceção de mecanismos de 
análise do investimento direto estrangeiro (IDE);

5. Insiste em que a nova estratégia UE-África deve apoiar o comércio justo e ético; 
salienta que o relatório de 2019 da Comissão intitulado «Aplicação dos acordos de 
comércio livre – 1 de janeiro de 2018 – 31 de dezembro de 2018» (COM(2019)0455) 
realça os limitados progressos na diversificação económica dos países em 
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desenvolvimento contemplados nos acordos de parceria económica (APE); insta a UE e 
os seus Estados-Membros a reconhecerem as preocupações expressas pelos países em 
desenvolvimento relativamente aos APE; recorda que os APE devem apoiar 
eficazmente a integração dos mercados regionais; afirma que é necessário ter em conta a 
avaliação ex post sobre os primeiros 10 anos do APE com o CARIFORUM e analisar as 
melhorias possíveis a fim de reforçar os laços com os países da região, dando 
simultaneamente resposta aos novos desafios do século XXI, nomeadamente as 
alterações climáticas, e cumprindo os ODS; realça ainda a importância de um 
acompanhamento conjunto dos APE, com o apoio dos parceiros locais e das 
organizações da sociedade civil; insta a Comissão a realizar uma análise aprofundada 
dos APE em vigor em matérias como as economias locais, os mercados de trabalho, a 
perda de biodiversidade, a desflorestação e a apropriação ilegal de terras, a fim de 
determinar se são necessárias alterações; 

6. Salienta a importância da participação dos parlamentos nacionais, da sociedade civil e 
do setor privado de todas as partes nas negociações comerciais em particular;

 apela a uma maior participação e consulta dos parceiros sociais e da sociedade civil nas 
negociações e na implementação de acordos comerciais, em particular no que se refere 
aos grupos consultivos internos, cujo papel de monitorização pode ser alargado a todas 
as partes dos acordos comerciais, e não limitado aos capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável;

7. Destaca que a UE deve assegurar cadeias de abastecimento mundiais sustentáveis; 
reitera o seu apelo a um quadro jurídico da UE baseado no dever de diligência das 
empresas em matéria de violações dos direitos humanos nas cadeias de abastecimento e 
no acesso à justiça para as vítimas; considera que essas obrigações devem ser 
intersetoriais; congratula-se com a iminente entrada em vigor do regulamento relativo 
aos minerais de conflito e solicita que a sua aplicação seja monitorizada de perto, 
nomeadamente através da aplicação de medidas de acompanhamento; salienta que o 
regulamento constitui um marco importante em termos de garantia de transparência e 
responsabilização nas cadeias de abastecimento;

8. Insta a Comissão a trabalhar ativamente, em colaboração com a OMC, na promoção de 
regras multilaterais de gestão sustentável das cadeias de valor mundiais, nomeadamente 
no que respeita ao dever de diligência relativo às cadeias de abastecimento, começando 
pelo setor do vestuário, com base nas orientações da OCDE; reitera o seu apelo à 
Comissão e aos Estados-Membros para que participem de forma construtiva nas 
negociações tendo em vista a conclusão de um tratado das Nações Unidas juridicamente 
vinculativo sobre as empresas transnacionais e outras empresas em matéria de direitos 
humanos, com o objetivo de garantir às vítimas de violações dos direitos humanos o 
acesso à justiça e a possibilidade de obter reparação;

9. Realça que os países em desenvolvimento são os mais afetados pelo fenómeno da 
evasão fiscal, que todos os anos priva os Estados de milhares de milhões de euros em 
receitas públicas; apela a que sejam incluídas nos acordos comerciais com países em 
desenvolvimento disposições que ajudem a combater os fluxos financeiros ilícitos e a 
evasão fiscal por parte das empresas e das multinacionais, com o objetivo de garantir 
que os impostos sejam pagos onde são gerados os lucros e criado o valor económico 
real, assim como de eliminar a erosão da base tributável e a transferência de lucros;
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10. Recorda que um dos principais desafios para os países em desenvolvimento consiste em 
subir na cadeia de valor mundial através da diversificação económica;

11. Salienta a importância do sistema multilateral como meio mais eficaz para alcançar 
condições de concorrência equitativas a nível mundial e um sistema de comércio global 
inclusivo, no interesse dos países em desenvolvimento; reitera a importância de 
reformar a OMC em consonância com os ODS, a Agenda 2030 e os compromissos do 
Acordo de Paris; 

12. Recorda, além disso, que a política comercial e de desenvolvimento da UE deve 
contribuir para a integração regional e para a incorporação e o progresso dos países em 
desenvolvimento nas cadeias de valor mundiais; salienta a importância de adaptar as 
políticas comerciais para apoiar os esforços no sentido do desenvolvimento da Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) através de assistência financeira e 
técnica;

13. Insiste igualmente na importância de monitorizar a aplicação dos capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável nos acordos de comércio livre com base em 
orientações facultados por grupos consultivos na UE e nos respetivos países parceiros, 
com vista a avaliar a concretização de resultados orientados para o desenvolvimento 
através de preferências comerciais; salienta a necessidade de adaptar os capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável às capacidades de cada país, em combinação 
com o fornecimento das necessárias transferências financeiras e tecnológicas;

14. Congratula-se com o apoio da UE a negociações de ACL abrangentes, equilibradas e 
mutuamente benéficas, com o objetivo de assegurar condições de concorrência 
equitativas; salienta que a elisão, a evasão e a fraude fiscais devem ser combatidas com 
firmeza e que os sistemas de regras destinados a criar e salvaguardar uma concorrência 
aberta e leal devem ser promovidos; 

15. Insiste na necessidade de ajudar os produtores rurais e costeiros a adaptarem-se às 
condições de crise do mercado decorrentes do surto de COVID-19, bem como de 
conceber estratégias rápidas de adaptação e resiliência que permitam manter os níveis 
de subsistência, assegurando, ao mesmo tempo, a gestão sustentável dos ecossistemas 
agrícolas, florestais, marinhos e ricos em biodiversidade;

16. Lamenta as perdas económicas decorrentes da perturbação do comércio internacional e 
das cadeias de abastecimento mundiais em resultado da pandemia de COVID-19, que 
pode ter um impacto particularmente grave nos países em desenvolvimento; insta a 
Comissão a assegurar que as suas disposições comerciais com países em 
desenvolvimento apoiem o acesso a medicamentos e a equipamento médico; incentiva a 
Comissão a trabalhar no sentido de uma maior transparência nas cadeias de 
abastecimento mundiais, em particular no setor farmacêutico; apoia a celebração de um 
acordo multilateral sobre a livre circulação de equipamento médico;

17. Insta a Comissão a assegurar que as condições em matéria de direitos humanos 
associadas a regimes de preferências comerciais unilaterais, como os regimes SPG ou 
SPG+, sejam efetivamente aplicadas e acompanhadas;

18. Salienta que a aplicação do Acordo de Paris deve ser apoiada pela política comercial da 
UE; destaca que o cumprimento do Acordo de Paris deve ser uma disposição obrigatória 
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dos acordos comerciais da UE; apela à inclusão de disposições e objetivos específicos 
para alcançar estes compromissos nos acordos de comércio livre, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das contribuições determinadas a nível nacional, às perdas e danos 
associados aos efeitos adversos das alterações climáticas e à transferência tecnológica;

19. Reitera que a UE e os seus parceiros comerciais devem respeitar as normas laborais e 
ambientais internacionais, combater o comércio ilegal de espécies da fauna e da flora 
ameaçadas e em vias de extinção, lutar contra a desflorestação e a degradação das 
florestas e incentivar o comércio que apoia os esforços para combater as alterações 
climáticas; manifesta a sua preocupação perante a relação existente entre a liberalização 
do comércio e a desflorestação, assim como perante as possíveis repercussões negativas 
de novos acordos comerciais a este respeito; insta a Comissão a incluir, em todos os 
acordos comerciais futuros, quer se trate de acordos globais quer de subacordos 
relevantes, disposições juridicamente vinculativas relativas às florestas, bem como 
salvaguardas que garantam a sua aplicação e contribuam para combater a desflorestação 
e a degradação florestal;

20. Sublinha o facto de o aumento das emissões de CO2 relacionadas com os transportes e o 
comércio internacional colocar em causa a eficácia da estratégia da UE em matéria de 
alterações climáticas; considera que os custos climáticos dos ACL são um forte 
argumento para substituir a estratégia de desenvolvimento baseada nas exportações por 
um desenvolvimento endógeno baseado na produção e no consumo locais nos países em 
desenvolvimento;

21. Realça o facto de as perturbações provocadas pela COVID-19 terem colocado as 
vulnerabilidades do sistema alimentar mundial em primeiro plano; salienta, além disso, 
que a liberalização dos mercados agrícolas promove um modelo industrial de 
agricultura orientada para a exportação, que contribui de forma significativa para as 
alterações climáticas, provoca a perda de habitats e cria as condições para a emergência 
e a propagação de vírus; considera que as cadeias de abastecimento curtas e outras 
iniciativas locais possuem um grande potencial para fazer face às falhas atuais do 
sistema alimentar, pois melhoram o acesso a alimentos frescos, garantem que os 
agricultores obtenham um maior valor e reduzem a vulnerabilidade às perturbações dos 
mercados internacionais; insta, por conseguinte, a Comissão a desenvolver uma 
estratégia de transição gradual das políticas agrícolas centradas no comércio para os 
mercados locais e regionais;

22. Manifesta o seu apoio aos ajustes tributários nas fronteiras relativos ao carbono, pois 
constituem um importante instrumento para garantir a concorrência leal das empresas 
que tomam medidas para reduzir o seu impacto climático;
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