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SUGESTÕES

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

1. Salienta que a política comercial da UE tem um papel importante a desempenhar na 
transição para sistemas agroalimentares mais sustentáveis, em conformidade com o 
Acordo de Paris e o Pacto Ecológico Europeu; 

2. Observa que o mercado interno da UE é o maior importador e exportador mundial de 
produtos agroalimentares; está convicto de que a UE deve utilizar esta posição para 
estabelecer o padrão de referência em termos de normas para sistemas alimentares 
sustentáveis, com base no princípio da precaução, na proteção do ambiente e no bem-
estar dos animais;

3. Entende que a produção sustentável deve tornar-se uma característica essencial dos 
produtos agroalimentares da UE, estendendo o conceito de qualidade aos aspetos sociais 
e ambientais; 

4. Solicita à Comissão que prossiga os objetivos da Estratégia do Prado ao Prato, através 
do desenvolvimento de alianças verdes em todos os fóruns pertinentes, nomeadamente a 
Cimeira da ONU sobre os Sistemas Alimentares 2021;

5. Sublinha a importância de incluir capítulos sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável que prevejam sanções por incumprimento nos acordos comerciais, para 
promover a biodiversidade, favorecer uma produção agroalimentar mais sustentável e 
parar a desflorestação mundial atribuível à UE; insta a que se apoiem os países em 
desenvolvimento para que promovam a segurança alimentar e o alinhamento com as 
normas europeias em matéria de sustentabilidade;

6. Salienta o risco de se pôr o setor agroalimentar da UE numa posição de desvantagem 
competitiva, na ausência de uma convergência mundial das normas, e de se conduzir a 
um aumento dos custos para os consumidores; solicita à Comissão que apresente uma 
avaliação de impacto exaustiva das metas consideradas na Estratégia, bem como 
medidas proporcionadas para manter a competitividade do setor agroalimentar da UE e 
garantir a reciprocidade das normas;

7. Congratula-se com a nova iniciativa sobre o clima e o comércio proposta na OMC e 
insta a Comissão a continuar a desenvolver uma política comercial sustentável 
compatível com a OMC que seja ambiciosa.


