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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:

A. Considerando que a pandemia de COVID-19 pôs em evidência a vulnerabilidade da 
cadeia de abastecimento mundial, designadamente nos setores alimentar e sanitário, e a 
necessidade de criar cadeias de valor regional e impulsionar a integração regional;

1. Congratula-se com o compromisso assumido pela Comissão, na sua comunicação de 18 
de fevereiro de 2021, intitulada «Revisão da política comercial – Uma política 
comercial aberta, sustentável e decisiva», de tornar a sua política comercial coerente 
com o seu objetivo global de transformação ecológica da economia, rumo a uma 
economia com impacto neutro no clima, ambientalmente sustentável, eficiente em 
termos de recursos e resiliente até 2050;

2. Observa que a COVID-19 provocou uma crise sanitária, económica, social e 
humanitária sem precedentes à escala mundial, com efeitos assimétricos para os países 
menos desenvolvidos (PMD), cuja elevada vulnerabilidade está associada à fraca 
diversificação económica e à elevada dependência da exportação de matérias-primas, e 
que foram os mais afetados pela recessão comercial desencadeada pela pandemia em 
vários setores, e ainda mais nos serviços, incluindo o turismo, tendo também afetado os 
países de baixo e médio rendimento (PBR e PRM), e em especial as pessoas em 
situação de pobreza ou risco de pobreza; considera, por conseguinte, que os PMD, os 
PBR e os PRM necessitam de mais apoio para relançar as suas economias e comércio 
do que outros países e que a UE tem a responsabilidade de agir como protagonista 
global; exorta a UE a respeitar os seus compromissos com os países parceiros para o 
desenvolvimento, a reduzir as desigualdades e a adotar uma abordagem adaptada que 
tenha em conta as suas circunstâncias específicas;

3. Salienta que a pandemia de COVID-19 é um catalisador de mudança na ordem mundial; 
exorta a Comissão a organizar uma resposta assertiva e coordenada a nível da política 
de comércio internacional que esteja orientada para uma recuperação multilateral, 
resiliente e sustentável dos países em desenvolvimento; recorda que a política comercial 
da UE e as relações com os países em desenvolvimento se devem basear nos valores 
fundamentais da UE e contribuir para alcançar um crescimento sustentável, a criação de 
emprego, a promoção dos direitos humanos e a erradicação da pobreza; exorta a 
Comissão a aprofundar as relações comerciais com a Organização dos Estados de 
África, das Caraíbas e do Pacífico (OEACP), a Comunidade de Estados Latino-
Americanos e Caribenhos (CELAC) e os países africanos, através de uma revisão 
aprofundada dos acordos de parceria económica e do intercâmbio de boas práticas, 
tirando o máximo partido da Estratégia de Ajuda ao Comércio da UE a fim de contribuir 
para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o seu 
processo de integração regional, e de proporcionar oportunidades de investimento 
sustentável à África, oferecendo assim um modelo alternativo de desenvolvimento; 
salienta, neste contexto, os progressos limitados em termos de diversificação económica 
dos países em desenvolvimento abrangidos por acordos de parceria económica (APE); 
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exorta a UE os seus Estados-Membros a reconhecerem pontos de vista divergentes 
sobre os APE e encontrarem soluções concretas para dar resposta às preocupações dos 
países africanos, nomeadamente no que diz respeito à prioridade que estes conferem à 
construção de cadeias de valor regionais e ao fomento do comércio intra-africano; 
congratula-se vivamente com a entrada em vigor da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA) enquanto instrumento para acompanhar ativamente a 
integração regional, económica e política de África e melhorar o acesso de África aos 
mercados mundiais; exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem uma 
iniciativa a nível mundial em matéria de acordos de redução do endividamento para os 
PMD;

 4. Congratula-se com a intenção da Comissão de reforçar o mecanismo de aplicação dos 
capítulos relativos ao comércio e ao desenvolvimento sustentável (CDS) e lançar, em 
2021, uma revisão abrangente e preliminar do plano de ação de 15 pontos sobre a 
aplicação e o cumprimento efetivos dos capítulos sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável nos acordos comerciais; sublinha a necessidade de assegurar que nenhuma 
disposição dos acordos de comércio livre (ACL) comprometa os objetivos e as normas 
consagrados nos capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável;

5. Recorda que, num contexto já de fragilidade económica, a pandemia teve consequências 
enormes para o comércio internacional, levando-o a afundar e a gerar uma 
multiplicidade de perturbações numa escala sem precedentes; entende que da pandemia 
se retirou o ensinamento, em especial na Europa, de que é indispensável manter as 
fronteiras abertas; incentiva a UE e os Estados-Membros a partilharem a sua 
experiência e ajudarem os países e regiões em desenvolvimento a lutarem contra as 
restrições à liberdade de circulação e de comércio e a criarem «mecanismos de corredor 
verde» para permitir, na medida do possível, o fluxo livre e sem entraves de bens 
essenciais (especialmente material médico e equipamento de proteção individual) e 
produtos agroalimentares, assim como o acesso à ajuda humanitária em situações de 
emergência; salienta a importância de se manter um sistema comercial aberto e 
multilateral, em conformidade com os compromissos internacionais em matéria de 
ambiente e alterações climáticas, permitindo a transparência no que diz respeito às 
intenções e ações políticas relacionadas com o comércio e limitando as barreiras 
comerciais desnecessárias e as restrições à exportação, e de se observar a Resolução 
74/274 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que apela ao reforço das cadeias de 
abastecimento que promovem e asseguram o acesso justo, transparente, equitativo, 
eficiente e atempado aos medicamentos, vacinas e material médico necessários para 
combater a COVID-19, e realça ainda a Resolução 73.1 da Assembleia Mundial da 
Saúde, que reconhece o papel da imunização extensiva contra a COVID-19 como um 
bem público mundial para a saúde;

6. Convida a Comissão a adaptar a política comercial da UE, a fim de ajudar os países 
parceiros em desenvolvimento a reforçar a resiliência e a diversificação das suas cadeias 
de valor a nível mundial, regional e local, incluindo a relocalização e a externalização 
de proximidade, e salienta que a relocalização se deve basear numa abordagem 
abrangente e ter em conta o comércio internacional, a indústria e o mercado interno, a 
fim de estar mais bem preparada para futuros choques sistémicos, exortando a Comissão 
a prosseguir os seus esforços no sentido de liderar uma reforma da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) com vista a apoiar a equidade social e a sustentabilidade 
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ambiental; exorta a Comissão a cooperar na prossecução do desenvolvimento e 
cumprimento de obrigações proporcionadas de dever de diligência empresarial nas 
cadeias de valor mundiais, ajudando a desenvolver mecanismos de conformidade nas 
cadeias de abastecimento e na produção nos países em desenvolvimento;

7. Salienta que os problemas de saúde pública causados pela COVID-19 só podem ser 
geridos de forma adequada e eficaz em qualquer parte do mundo se as medidas 
envolvendo as vacinas estiverem ao alcance de todo o planeta; congratula-se com o 
empenho demonstrado pela UE e pelos seus Estados-Membros na resposta ao impacto 
mais vasto da crise de COVID-19 nas sociedades e economias em desenvolvimento, 
designadamente através das iniciativas da Resposta Mundial ao Coronavírus e do 
mecanismo COVAX, que demonstram a nossa solidariedade com os PMD; solicita a 
adoção de medidas adequadas para enfrentar os desafios globais da escassez, da 
capacidade de produção insuficiente e do desfasamento entre os objetivos da COVAX e 
o seu financiamento; recorda a necessidade de uma iniciativa unida de países 
industrializados, abertos e democráticos, sob a forma de uma Aliança para as Vacinas, 
uma vez que a iniciativa COVAX só pode dar resposta à vacinação de 20 % da 
população mundial; recorda à Comissão que, de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os atrasos nas vacinas para os países mais pobres são suscetíveis de 
ameaçar a própria recuperação da UE devido às persistentes perturbações no comércio 
internacional e nas cadeias de abastecimento mundiais; exorta a Comissão a 
desempenhar um papel ativo e construtivo nos debates do Conselho TRIPS da OMC 
sobre a prevenção das barreiras ao acesso às vacinas e o reforço das capacidades, 
avaliando todas as opções possíveis por escrito, mas sem interferir nas competências 
dos Estados-Membros; apela à Comissão para que coordene estreitamente a sua ação 
com a OMS, a OMC e a União Africana no sentido de reforçar e expandir a produção 
de vacinas destinadas aos países em desenvolvimento e, simultaneamente, prevenir o 
aparecimento de variantes resistentes às vacinas; exorta a Comissão a promover 
contratos entre empresas farmacêuticas e fabricantes de genéricos nos países em 
desenvolvimento, a fim de aumentar a capacidade de fabrico a nível mundial e reduzir o 
atraso na vacinação, bem como assegurar a acessibilidade dos preços, especialmente 
para os PMD, e a disponibilidade universal; solicita que a concessão obrigatória de 
licenças e a aplicação do Regulamento (CE) n.º 816/20061 sejam consideradas como um 
meio para reforçar a cooperação da UE com os países em desenvolvimento 
confrontados com a COVID-19;

8. Solicita que o Grupo de Contacto Comissão-Parlamento seja encarregado de 
supervisionar o processo de tomada de decisões para dar resposta à COVID-19, 
incluindo a negociação de acordos de aquisição antecipada (AAA); solicita a inclusão 
de representantes da Comissão do Desenvolvimento no Grupo de Contacto Comissão-
Parlamento para fornecer um contributo adequado para uma estratégia de vacinação 
global da UE que esteja preparada para enfrentar desafios como a distribuição da vacina 
em países com infraestruturas médicas insuficientes, a produção de vacinas nos países 
em desenvolvimento, uma reserva humanitária de vacinas e a contenção dos riscos e 
preparação para novas estirpes do vírus;

1 Regulamento (CE) n.º 816/2006 relativo à concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos 
farmacêuticos destinados à exportação para países com problemas de saúde pública (JO L 157 de 9.6.2006, p. 1).
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9. Sublinha que os países em desenvolvimento vão necessitar de uma década para 
recuperar da pandemia, de acordo com o relatório da Oxfam International intitulado «O 
vírus da desigualdade», enquanto os países mais ricos progridem mais rapidamente na 
vacinação e recuperam mais rapidamente; observa que, de acordo com o Peterson 
Institute for International Economics, a incapacidade de imunizar a população mundial 
teria um custo para os países ricos entre 10 e 100 vezes superior ao que seria necessário 
para ajudar a vacinar as pessoas nos países em desenvolvimento; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a coordenar uma conferência de doadores para investir na 
produção à escala mundial e incentivar a partilha de patentes e a transferência de 
tecnologia, a fim de acelerar a recuperação económica e sanitária a nível mundial;

10. Lamenta que as restrições à exportação e as barreiras comerciais tenham perturbado os 
mercados e as cadeias de abastecimento agroalimentar em todo o mundo, afetando 
gravemente os países em desenvolvimento; exorta a Comissão a assumir como uma das 
suas prioridades a segurança alimentar e a identificar medidas adequadas para garantir 
que a atual pandemia não conduza a uma crise alimentar nos países em 
desenvolvimento; salienta que a exigência legítima de que se reduza a pressão que a 
agricultura coloca sobre o ambiente deve ter continuidade de forma e a um ritmo que 
garantam a segurança alimentar a todos os cidadãos dos países em desenvolvimento e 
da UE; apoia ações para facilitar o comércio tendo como finalidade promover a 
segurança alimentar e medidas sanitárias e fitossanitárias de resposta à COVID-19; 
recorda o princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento, a fim de garantir 
que as exportações europeias, especialmente agrícolas, não dificultem o 
desenvolvimento da produção local, a fim de reduzir a dependência dos países das 
importações e a sua vulnerabilidade às flutuações dos preços internacionais; 

11. Exorta a Comissão a ter em conta as implicações da COVID-19 e o seu impacto na 
consecução dos ODS das Nações Unidas para 2030; apela à Comissão para que reajuste 
a sua política comercial à respetiva política de desenvolvimento mundial, a fim de 
assegurar que as economias e as sociedades sejam reconstruídas de forma a torná-las 
melhores, mais sustentáveis, mais resilientes e mais equitativas do ponto de vista 
socioeconómico após a pandemia; salienta que a luta contra as desigualdades se deve 
tornar elemento central da estratégia global da UE pós-COVID-19, incluindo a sua 
agenda comercial, a fim de garantir que não se perdem os progressos em matéria de 
redução da pobreza, educação, saúde pública, igualdade de género e ação climática 
devido à pandemia;

12. Recorda que a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos comprometerá os 
progressos em cerca de 80 % das metas avaliadas no âmbito dos ODS das Nações 
Unidas; lamenta que os sistemas de resolução de litígios que abrangem a biodiversidade 
e as disposições comerciais dos acordos multilaterais em matéria de ambiente não sejam 
vinculativos, ao contrário do sistema de aplicação da OMC, que, de facto, consagra a 
supremacia do direito comercial sobre a biodiversidade; recorda, em particular, que as 
atuais regras da OMC limitam a possibilidade de os Estados-Membros aumentarem os 
direitos aduaneiros sobre os produtos que têm um impacto negativo na biodiversidade; 
congratula-se, neste contexto, com o compromisso da Comissão de dar prioridade à 
aplicação efetiva da Convenção sobre a Diversidade Biológica nos acordos de comércio 
e investimento e exorta a Comissão a defender a reforma da OMC neste sentido;
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13. Considera que a COVID-19 acelerou a transição para a digitalização, a qual oferece 
oportunidades para facilitar o comércio internacional, reduzir os processos presenciais e 
permitir uma logística eficiente e a constituição de reservas estratégicas com um enorme 
potencial, em particular no caso dos países parceiros em desenvolvimento; sublinha que 
os países em desenvolvimento e os PMD estão a ficar para trás na economia digital e 
exorta a Comissão a colaborar com os países parceiros em desenvolvimento, a fim de 
reforçar e facilitar as infraestruturas digitais, bem como a atribuir importância 
estratégica ao comércio digital e facilitar a transição digital, estabelecer estratégias 
políticas e harmonizar quadros regulamentares para o comércio eletrónico sustentável, 
apoiar a formação de competências e modernizar os instrumentos de gestão comercial e 
aduaneira, os pagamentos eletrónicos e os procedimentos automatizados; sublinha a 
necessidade de a cooperação para o desenvolvimento da UE contribuir para garantir que 
as populações tenham acesso generalizado à Internet de banda larga a preços acessíveis 
nos PMD;

14. Considera que a consecução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável exige 
que trabalhemos num contexto multilateral e coordenemos políticas a nível 
internacional e nacional para fazer face aos enormes desafios que se colocam a estas 
aspirações resultantes da pandemia de COVID-19 e para ter em conta os ODS na 
reconstrução e reestruturação das redes de comércio internacional; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a apresentar a revisão do plano de ação de 15 pontos sobre os 
capítulos relativos ao comércio e ao desenvolvimento sustentável durante o ano de 
2021, a fim de abordar o cumprimento dos compromissos em matéria de comércio e 
desenvolvimento sustentável;

15. Congratula-se com o compromisso da Comissão de reforçar a dimensão da 
sustentabilidade dos acordos comerciais atuais e futuros; solicita, por conseguinte, uma 
verdadeira avaliação de impacto ex ante e ex post sobre a sustentabilidade dos ACL da 
UE;

16. Salienta a importância de utilizar a prospetiva estratégica para melhorar a preparação e a 
resiliência dos países em desenvolvimento face a futuros choques e crises sanitárias, 
incluindo a emergência de novas mutações de doenças e pandemias futuras, com vista a 
desenvolver estratégias e respostas orientadas para o futuro;

17. Exorta a Comissão a trabalhar ativamente no âmbito da OMC para promover regras 
multilaterais para a gestão sustentável das cadeias de valor mundiais, incluindo 
requisitos obrigatórios de diligência nas cadeias de abastecimento;
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