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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que o objetivo dos Acordos de Parceria Voluntária (APV) para a Aplicação da 
Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal (FLEGT) é proporcionar um 
quadro jurídico destinado a garantir que todas as importações para a UE de madeira e 
produtos de madeira dos países parceiros abrangidos por APV tenham sido produzidas 
legalmente; salienta que os APV se destinam, de um modo geral, a promover mudanças 
sistémicas no sector florestal com vista a desenvolver uma gestão sustentável das 
florestas, erradicar a exploração madeireira ilegal e apoiar os esforços mundiais para pôr 
termo à desflorestação e à degradação das florestas; sublinha que os APV proporcionam 
um quadro jurídico importante tanto para a UE como para os países parceiros, tornado 
possível pela boa cooperação e pelo empenho dos países em causa;

2. Saúda os progressos realizados através dos APV FLEGT e o diálogo reforçado entre os 
governos, a indústria e a sociedade civil de vários países resultante do processo dos 
APV; observa que, até à data, sete países ratificaram APV com a UE (Camarões, 
República Centro-Africana, Gana, Indonésia, Libéria, República do Congo e Vietname), 
entre os quais a Indonésia é o primeiro e, até à data, único parceiro com licenciamento 
FLEGT que está a ser aplicado desde 2016, e que a UE concluiu as negociações e 
rubricou os APV com as Honduras e a Guiana, estando em curso negociações com seis 
outros países (Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Gabão, Laos, 
Tailândia e Malásia); salienta que os APV constituem um quadro muito eficaz para 
estabelecer boas parcerias com esses países e que devem ser promovidos novos APV 
com mais parceiros; manifesta a convicção de que a UE deve continuar a cooperar com 
os países que concluíram um APV FLEGT a fim de garantir que continua a representar 
uma alternativa aliciante aos mercados de exportação com normas ambientais menos 
rigorosas; reconhece a importância do Regulamento FLEGT e do Regulamento da UE 
relativo à madeira na prevenção da entrada de madeira extraída ilegalmente no mercado 
da UE; insta a UE a aumentar o financiamento destinado à FLEGT; congratula-se com o 
próximo balanço de qualidade realizado pela Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
Regulamento da UE relativo à madeira, que constitui também uma oportunidade para 
reforçar a sua execução e alargar o seu âmbito de aplicação;

3. Realça a necessidade de aperfeiçoamentos adicionais na implementação e aplicação do 
regulamento da UE relativo à madeira, com vista a uma melhor preservação do 
comércio sustentável de madeira e de produtos de madeira importados ou fabricados 
localmente; reitera o seu pedido de que as importações de madeira e produtos de 
madeira sejam controladas de forma mais cuidadosa nas fronteiras da UE, para garantir 
que os produtos importados cumpram efetivamente os requisitos para a entrada na UE; 
salienta que a Comissão deve assegurar que os controlos aduaneiros em toda a UE 
sigam as mesmas normas, através de um mecanismo de controlo aduaneiro unificado e 
direto, em coordenação com os Estados-Membros e no pleno respeito do princípio da 
subsidiariedade;
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4. Solicita à Comissão que, quando reforçar as políticas existentes, garanta a coerência dos 
APV FLEGT com todas as suas políticas, nomeadamente nos domínios do 
desenvolvimento, do ambiente, da agricultura e do comércio; convida a Comissão a 
negociar normas de importação de madeira em futuros acordos bilaterais ou 
multilaterais relacionados com o comércio, a fim de evitar comprometer os êxitos 
alcançados através do plano de ação FLEGT com os países produtores de madeira;

5. Insta a Comissão a intensificar o apoio às capacidades dos países com um APV FLEGT, 
a fim de acelerar a implementação dos compromissos assumidos, incluindo o combate à 
corrupção e ao «ecobranqueamento», e o reforço da boa governação e da transparência; 
salienta que a corrupção associada à exploração madeireira ilegal deve ser combatida na 
política comercial da UE; insta a Comissão a assegurar a inclusão de disposições mais 
ambiciosas em matéria de silvicultura sustentável e de proteção dos ecossistemas nos 
capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável dos acordos de comércio livre, 
incluindo disposições de combate à corrupção associada à exploração madeireira ilegal, 
e a garantir que essas disposições sejam plenamente aplicadas; congratula-se com o 
facto de o Acordo de Paris ser um elemento essencial de futuros acordos; insta a UE a 
reforçar a colaboração com organizações destinadas a prevenir a criminalidade 
relacionada com as florestas a nível mundial;

6. Solicita à UE que reforce a cooperação internacional, aumentando os esforços nos 
principais fóruns internacionais, nomeadamente a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE); 
solicita à Comissão que investigue as possibilidades de cooperação multilateral, 
plurilateral ou bilateral, incluindo a aceleração das negociações no âmbito da OMC 
sobre um Acordo em matéria de Bens Ambientais, com os parceiros comerciais e outros 
países importadores na luta contra a desflorestação e as alterações climáticas resultantes 
das importações, salvaguardando, ao mesmo tempo, as vias do comércio legal e 
reforçando a gestão sustentável dos solos e da agricultura, bem como a propriedade 
fundiária e a boa governação nos países terceiros;

7. Verifica com preocupação que os investigadores continuam a afirmar que existe uma 
ligação preocupante entre as doenças zoonóticas, como a COVID-19, e a desflorestação, 
as alterações climáticas e a perda de biodiversidade; 

8. Congratula-se com a Comunicação da Comissão de 23 de julho de 2019 sobre «A 
intensificação da ação da UE para proteger as florestas a nível mundial»; recorda que a 
gestão e a governação sustentáveis e inclusivas das florestas são essenciais para 
alcançar os objetivos estabelecidos na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 
2030, no Acordo de Paris e no Pacto Ecológico Europeu; sublinha a importância de 
adotar medidas suscetíveis de assegurar que a procura esteja em consonância com as 
metas estabelecidas, uma vez que a UE é um grande importador de produtos associados 
à desflorestação, nomeadamente, soja, óleo de palma, eucalipto, borracha, milho, carne 
de bovino, couro e cacau, que são muitas vezes fatores de desflorestação a nível 
mundial; salienta que matérias-primas como o cacau proporcionam uma primeira 
oportunidade para realizar progressos nesta matéria, graças aos ensinamentos retirados 
do processo APV FLEGT; entende que a UE tem de garantir que só promove as cadeias 
de abastecimento e os fluxos financeiros mundiais que são sustentáveis e sem 
desflorestação e que não impliquem violações dos direitos humanos; solicita à 



AD\1206136PT.docx 5/8 PE648.523v02-00

PT

Comissão que baseie todas as propostas futuras relativas aos produtos de base que 
representem um risco para as florestas nos ensinamentos retirados do Plano de Ação 
FLEGT, do Regulamento da UE relativo à madeira, do Regulamento relativo aos 
minerais de conflito, da Diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras, 
da legislação sobre a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) e de outras 
iniciativas da UE para regulamentar as cadeias de abastecimento; regista com interesse 
o anúncio da Comissão sobre as futuras propostas relativas ao dever de diligência ao 
longo da cadeia de abastecimento dos produtos a colocar no mercado interno; solicita o 
reforço do papel da sociedade civil enquanto fonte crucial de informação sobre a 
desflorestação; solicita à Comissão que, na elaboração dessas propostas, garanta que 
esses produtos e matérias-primas não causem desflorestação, degradação florestal, 
conversão ou degradação de ecossistemas naturais ou violações conexas dos direitos 
humanos, assegure que essas orientações se apliquem a toda a cadeia de abastecimento 
e correspondam às diretrizes da OCDE em matéria de responsabilidade social e direitos 
humanos no comércio, sejam compatíveis com as regras da OMC, e que, após uma 
avaliação cuidadosa, as propostas sejam consideradas funcionais e aplicáveis a todos os 
intervenientes no mercado, incluindo as PME;

9. Sublinha que os fatores de desflorestação vão para além do sector florestal propriamente 
dito e estão relacionados com uma vasta gama de questões, como o regime de 
propriedade fundiária, a proteção dos direitos dos povos indígenas, as políticas 
agrícolas, as alterações climáticas, a democracia, os direitos humanos e a liberdade 
política; recorda que as mulheres indígenas e as agricultoras desempenham um papel 
central na proteção dos ecossistemas florestais; insta a Comissão a intensificar os seus 
esforços para combater a desflorestação de forma holística, através de um quadro 
político coerente, assegurando simultaneamente a conservação dos ecossistemas; 
considera que a igualdade entre homens e mulheres no ensino silvícola é um ponto 
essencial da gestão sustentável das florestas, que deve ser refletido no plano de ação da 
UE; relembra a importância de respeitar os Princípios Orientadores da ONU sobre 
Empresas e Direitos Humanos; apoia as negociações em curso com vista à criação de 
um instrumento vinculativo das Nações Unidas destinado a regulamentar as atividades 
de empresas transnacionais e de outro tipo de empresas no que diz respeito aos direitos 
humanos e salienta a importância de que a UE seja envolvida de forma proativa neste 
processo;

10. Considera que o processo de licenciamento FLEGT complementa uma certificação 
voluntária por terceiros e que é particularmente vantajoso para os operadores de menor 
dimensão que frequentemente têm dificuldades em obter certificados através de regimes 
do setor privado;

11. Está convicto de que as políticas em matéria de contratação pública ecológica podem 
desempenhar um papel importante no incentivo ao comércio de madeira legal e 
sustentável; observa, contudo, que a maioria dos Estados-Membros da UE tem políticas 
de aquisição obrigatórias para os departamentos da administração central e políticas 
voluntárias para as autoridades locais que realizam a maior parte das despesas públicas; 
insta os Estados-Membros a melhorarem as suas estatísticas sobre o volume de madeira 
que adquirem, nomeadamente a quantidade de material sustentável, legal ou com 
licença FLEGT que pode ser incluída nas suas aquisições;
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12. Recorda que a madeira de guerra é já um domínio de ação no Plano de Ação FLEGT, 
mas que o trabalho realizado para resolver esta questão é insuficiente; exorta a 
Comissão a honrar o compromisso de alargar à madeira de conflito as obrigações de 
diligência devida previstas no regulamento da UE relativo à madeira, no próximo 
processo de revisão do mesmo;

13. Realça que todos os novos acordos comerciais, incluindo o Mercosul e outros, contêm 
compromissos claros em matéria de luta contra a desflorestação;

14. Convida a Comissão a recorrer às novas disposições do regulamento antidumping 
relativas às políticas ambiental e climática;

15. Solicita à UE que estabeleça uma ligação mais robusta entre as políticas comercial e de 
desenvolvimento, nomeadamente através de uma melhor aplicação das regras do 
Sistema de Preferências Generalizadas+ (SPG+) nos países parceiros; convida a 
Comissão a trabalhar com os beneficiários do SPG+ sobre os planos de ação de gestão 
florestal, a fim de assegurar a concretização efetiva dos seus compromissos ambientais.
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