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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:

1. Saúda o progresso feito através dos acordos de parceria voluntária (APVs) da aplicação 
da Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal (FLEGT), particularmente na 
Indonésia, e o diálogo reforçado entre os governos, a indústria e a sociedade civil de 
vários países resultante do processo de APV; manifesta convicção de que a UE deve 
continuar a estabelecer relações com os países com um APV para assegurar que continua 
a ser uma alternativa aliciante para os mercados de exportação com normas ambientais 
menos exigentes;  congratula-se com o próximo balanço de qualidade realizado pela 
Comissão ao Regulamento FLEGT e ao Regulamento da UE relativo à madeira; 

2. Insta a Comissão a intensificar o apoio às capacidades dos países com um APV, a fim de 
acelerar a implementação dos compromissos assumidos, incluindo o combate à corrupção 
e ao «ecobranqueamento», o reforço da boa governação e o exame da inclusão de 
disposições mais ambiciosas em matéria de silvicultura sustentável nos capítulos do 
comércio e desenvolvimento sustentável;

3. Insta a UE a cooperar mais estreitamente com os países de importação que partilham a 
mesma opinião sobre a luta contra a desflorestação e as alterações climáticas, protegendo 
em simultâneo as vias para o comércio legal;

4. 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 dos grandes 
importadores de produtos associados à desflorestação; 

5. 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.


