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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 é um dos maiores desafios dos nossos 
tempos em matéria de sustentabilidade e que sem ela não será possível alcançar os 
objetivos do Acordo de Paris e do Pacto Ecológico; salienta que a utilização 
sustentável das florestas não poderá ser garantida com as políticas atuais; 

2. Congratula-se com os bons resultados que a cooperação com países terceiros ao 
abrigo dos planos de ação FLEGT e dos acordos de parceria voluntários 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 criação de capacidades; 

3. Insta a Comissão a assegurar a plena implementação do plano de trabalho para a 
Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal (FLEGT) da 
UE para 2018-2022; 

– a incorporar as seguintes recomendações no anexo à sua proposta de resolução:

1. Observa que, não obstante as tentativas genuínas das empresas no sentido da 
autorregulação através de obrigações de devida diligência voluntária, é evidente que as 
cadeias de valor complexas, dinâmicas e não transparentes a nível mundial estão 
frequentemente associadas à desflorestação; recomenda, por conseguinte, o 
desenvolvimento de medidas mais eficazes e abrangentes que abordem o lado da 
procura em toda a União; 

2. Salienta a importância de assegurar que essas medidas sejam conformes com as regras 
da OMC, a saber, sejam proporcionadas, não discriminatórias e não constituam 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; 

3. Recomenda que todos os novos acordos comerciais incluam disposições sobre a 
conservação e gestão sustentável das florestas 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; 

4. Insiste em que os requisitos obrigatórios a nível da União sejam complementados por 
uma cooperação global acrescida e reforçada e uma ação coerente para evitar o efeito 
oposto de desviar para outras regiões do mundo as cadeias de abastecimento que se 
caraterizam pela desflorestação indesejada. 


