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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. Assinala que a preservação das florestas a nível mundial e a prevenção da sua 
degradação constituem alguns dos maiores desafios dos nossos tempos em matéria de 
sustentabilidade e sem os quais não será possível alcançar os objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, do Acordo de Paris ou do Pacto Ecológico; 
sublinha que a utilização sustentável das florestas e dos ecossistemas em muitas partes 
do mundo não poderá ser garantida com as políticas atuais; salienta, a este respeito, que 
é necessário rever a política comercial e de investimento, a fim de responder de forma 
mais eficaz a este desafio global e criar condições de concorrência equitativas a nível 
mundial, tendo em conta a ligação entre acordos comerciais e a biodiversidade mundial, 
bem como os ecossistemas florestais; entende que a UE tem de garantir que só promove 
as cadeias de abastecimento e os fluxos financeiros mundiais que sejam sustentáveis e 
sem desflorestação e que não impliquem violações dos direitos humanos;

2. Verifica com preocupação que, na sequência da trágica pandemia de COVID-19, os 
investigadores continuam a afirmar que existe uma ligação preocupante entre as 
doenças zoonóticas e a desflorestação, as alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade;

3. Congratula-se com os bons resultados que a cooperação com países terceiros ao abrigo 
do plano de ação FLEGT (Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Setor 
Florestal) e dos acordos de parceria voluntários (APV) com a UE têm demonstrado na 
resposta ao desafio da exploração madeireira ilegal pelo lado da oferta, e salienta que 
este trabalho deve ser reforçado, nomeadamente em termos de vigilância, fiscalização e 
controlo, mas também em termos de criação de capacidades; 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; insta a UE a aumentar o 
financiamento destinado ao FLEGT;

4. Insta a Comissão a assegurar a plena implementação do plano de trabalho do FLEGT da 
UE para 2018-2022; 

5. 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»; 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 de base que representam um risco para as florestas e os ecossistemas e que a 
UE tem a responsabilidade de reduzir os eventuais impactos negativos dessas 
importações; 

6. Reconhece a importância do Regulamento da UE relativo à madeira na prevenção da 
entrada de madeira extraída ilegalmente nos mercados da UE; congratula-se com o 
próximo balanço de qualidade realizado pela Comissão ao Regulamento FLEGT e ao 
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Regulamento da UE relativo à madeira, que constitui uma oportunidade para reforçar a 
sua execução e alargar o seu âmbito de aplicação, por exemplo, aos produtos impressos, 
aos produtos de madeira e à madeira de guerra, bem como para reforçar o papel 
desempenhado pela sociedade civil; 

7. 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; solicita 
a execução atempada e efetiva do Código Aduaneiro da União (CAU) e o reforço das 
capacidades das autoridades aduaneiras nacionais, por forma a assegurar uma melhor 
harmonização e execução do CAU; 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; 

8. Observa que a expansão agrícola é responsável por cerca de 80 % da desflorestação 
mundial e é fruto da procura de produtos de base que representam um risco para as 
florestas e os ecossistemas, como o óleo de palma, a soja, a carne, o couro, o cacau, o 
café, a borracha e o milho; assinala que, com exceção dos produtos abrangidos pelo 
Regulamento da UE relativo à madeira, não existe atualmente qualquer legislação da 
UE em vigor que obrigue os operadores económicos que colocam no mercado da UE 
produtos de base que representam um risco para as florestas e os ecossistemas a 
seguirem procedimentos de diligência devida para atenuar o risco de desflorestação; é 
de opinião que a celebração de acordos de parceria baseados no comércio com os 
principais países produtores de produtos de base que representam um risco para as 
florestas e os ecossistemas pode ser útil para combater os fatores que atuam na 
desflorestação do lado da oferta; faz notar que o modelo de APV do FLEGT constitui 
uma opção; 

9. Considera que o comércio e a cooperação internacional são instrumentos importantes 
para consolidar normas mais exigentes em matéria de sustentabilidade, nomeadamente 
no que respeita aos setores ligados às florestas e às cadeias de valor que delas 
dependem; insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a cooperação com os 
países terceiros através da assistência técnica, do intercâmbio de informações e de boas 
práticas em matéria de preservação, conservação e utilização sustentável das florestas, 
com especial ênfase na ligação entre o crime organizado e os produtos associados à 
desflorestação, e a promoverem e facilitarem a cooperação científica e académica com 
os países terceiros, assim como o desenvolvimento de programas de investigação que 
visem promover o conhecimento e a inovação em matéria de biodiversidade, as 
«empresas verdes» e a economia circular; salienta a importância de ter em conta os 
efeitos das medidas sobre o emprego e o crescimento dos países menos desenvolvidos 
(PMD) que dependem da produção de produtos de base que representam um risco para 
as florestas e os ecossistemas; insta a UE a apoiar e cooperar com os governos de países 
terceiros e a sociedade civil nos seus esforços de combate à desflorestação, em 
particular através do sistema SPG+; insta a Comissão a avaliar a conveniência de 
desenvolver um novo instrumento específico de ajuda ao comércio para facilitar as 
trocas comerciais no contexto da atenuação dos riscos relacionados com a produção de 
produtos de base que representam um risco para as florestas e os ecossistemas;
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10. Recomenda que todos os novos acordos comerciais e de investimento, bem como as 
atualizações dos existentes, incluam disposições mais ambiciosas sobre a conservação e 
gestão sustentável das florestas e reforcem a aplicação dessas regras, criando melhores 
condições para as florestas e os ecossistemas, nomeadamente a proteção dos povos 
indígenas e dos direitos das comunidades locais, bem como disposições de combate à 
corrupção associada à exploração madeireira ilegal e a obrigação de assegurar a 
aplicação eficaz dos acordos multilaterais em matéria de ambiente, como o Acordo de 
Paris e a Convenção sobre a Diversidade Biológica; insta a Comissão a considerar 
diferentes instrumentos para controlar a pegada de carbono das importações; 

11. Observa que, não obstante as tentativas genuínas das empresas no sentido da 
autorregulação através de obrigações de devida diligência voluntária, é evidente que 
estas continuam a ser insuficientes, uma vez que as cadeias de valor complexas, 
dinâmicas e não transparentes a nível mundial estão frequentemente associadas à 
desflorestação; recomenda, por conseguinte, o desenvolvimento de um quadro 
regulamentar da UE mais eficaz, ousado e vinculativo que aborde o lado da procura em 
toda a União; 

12. Entende que uma proposta legislativa que introduza uma obrigação de diligência devida 
para os operadores que colocam no mercado interno produtos de base e mercadorias que 
representam um risco para as florestas e os ecossistemas deve garantir que esses 
produtos e mercadorias não provoquem a desflorestação, a degradação das florestas e a 
conversão ou destruição dos ecossistemas naturais ou violações dos direitos humanos 
com elas relacionadas; considera que uma obrigação semelhante de diligência devida 
deve ser aplicada ao setor financeiro; entende que as obrigações de diligência devida 
devem ser aplicáveis a toda a cadeia de abastecimento e abranger as orientações da 
OCDE em matéria de responsabilidade social e direitos humanos no comércio; frisa 
que, para ser mais eficaz, esse quadro jurídico deve também prever um acesso adequado 
à justiça, a vias legais de recurso e à proteção efetiva dos autores de denúncias nos 
países exportadores de recursos naturais;  

13. Entende que as propostas futuras relativas aos produtos de base que representam um 
risco para as florestas devem incorporar os ensinamentos retirados do Plano de Ação 
FLEGT, do Regulamento da UE relativo à madeira, do Regulamento (UE) 2017/821 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1 («Regulamento relativo aos minerais de conflito»), 
da Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho2 («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; solicita à UE que incentive a certificação voluntária da gestão 
florestal sustentável, que permite verificar a sustentabilidade e pode ser compatível com 
qualquer sistema de dever de diligência em vigor; 

14. Solicita à Comissão que as medidas que venham a ser adotadas assentem numa 
abordagem abrangente e diferenciada em relação à desflorestação, tendo em conta as 
suas múltiplas dimensões e as suas ligações tanto com a criação de empresas 
sustentáveis como com a luta contra as economias caraterizadas pela criminalidade; 

1 JO L 130 de 19.05.2017, p. 1
2 JO L 330 de 15.11.2014, p. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC%20
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apela, consequentemente, ao diálogo com os países terceiros a fim de analisar, caso a 
caso, as principais causas da perda de cobertura florestal e a pertinência das medidas a 
aplicar; 

15. Salienta a importância de realizar uma avaliação de impacto e de ter em conta os seus 
resultados, a fim de conceber normas que não abdiquem da competitividade de todas as 
empresas, antes a reforcem, e que sejam funcionais e aplicáveis a todos os 
intervenientes no mercado, designadamente as PME; salienta ainda a importância de 
assegurar que esse quadro seja conforme com as regras da OMC, a saber, seja 
proporcionado, não discriminatório e não constitua uma discriminação arbitrária ou 
injustificável ou uma restrição dissimulada do comércio internacional; recomenda que 
as PME recebam apoios e períodos de transição adequados para adaptarem as suas 
operações comerciais às novas regras; 

16. Salienta que as causas da desflorestação ultrapassam o setor florestal em si mesmo e 
envolvem um vasto leque de questões, como a 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, 
ao mesmo tempo, a conservação dos ecossistemas;  considera que a igualdade entre 
homens e mulheres no ensino da silvicultura é um ponto essencial da gestão sustentável 
das florestas, que deve ser refletido no plano de ação da UE;

17. 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;

18. Salienta que as disposições em matéria de contratos públicos contidas nos ACL devem 
ter sempre em conta os critérios sociais, ambientais e de conduta empresarial 
responsável na adjudicação de contratos; 

19. Insiste em que os requisitos obrigatórios a nível da União sejam complementados por 
uma cooperação global acrescida e consolidada, pelo reforço da governação global em 
matéria de ambiente e pela cooperação com os países terceiros através da assistência 
técnica, do intercâmbio de informações e de boas práticas em matéria de preservação, 
conservação e utilização sustentável das florestas, dando especial ênfase às iniciativas 
de sustentabilidade levadas a cabo pelo setor privado;  insiste ainda na intensificação 
dos esforços nos principais fóruns internacionais, incluindo a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), e na realização de ações para travar a desflorestação e a degradação florestal e 
incentivar a restauração das florestas, bem como evitar o efeito oposto de desviar para 
outras regiões do mundo as cadeias de abastecimento que se caraterizam pela 
desflorestação indesejada; 
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20. Insta a Comissão e os Estados Membros a incentivarem, através do comércio e da 
cooperação internacional, os investimentos necessários para consolidar normas mais 
exigentes em matéria de sustentabilidade no setor florestal e nas respetivas cadeias de 
valor, promovendo a bioeconomia circular, o turismo ecológico, as energias renováveis, 
a agricultura inteligente e outros domínios pertinentes, inclusive nos países terceiros; 

– a incorporar as seguintes recomendações em anexo à sua proposta de resolução:

Acordos de Parceria Voluntários (APV)

1. Considera que a proposta deve garantir segurança jurídica a todas as partes interessadas 
em qualquer nova medida e qualquer novo quadro a nível da UE relacionados com a 
utilização atual dos APV e das licenças FLEGT, a fim de assegurar o interesse em 
investir na exportação para a UE não associada à desflorestação; incentiva a Comissão a 
celebrar acordos de parceria baseados no comércio com os principais países produtores 
de produtos agrícolas de base, a fim de combater os fatores que atuam na desflorestação 
do lado da oferta. 
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