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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 os danos causados à biodiversidade do planeta estão quase a atingir um 
ponto sem retorno e que a perda de biodiversidade favorece o aparecimento de agentes 
patogénicos zoonóticos como a COVID-19; destaca os dados científicos sobre o papel 
do comércio na perda de biodiversidade, em particular no que diz respeito ao comércio 
de minerais, biomassa e determinados produtos de base agrícola, bem como à perda de 
biodiversidade devido às alterações do uso do solo, às espécies exóticas invasoras, à 
sobre-exploração dos recursos e à poluição;

2. Salienta a importância de incluir sistematicamente a dimensão da biodiversidade em 
todas as avaliações do impacto na sustentabilidade (AIS) em conformidade com uma 
metodologia bem estabelecida, tal como sugerido pelos estudos disponíveis da 
Comissão, e de ter sempre em conta as questões de biodiversidade; solicita à Comissão 
que assegure um financiamento adequado para a realização dessas análises sobre a 
biodiversidade; solicita que as AIS sejam realizadas no âmbito da fase de análise prévia 
dos futuros acordos de comércio livre e sejam regularmente atualizadas à medida que as 
negociações avançam, a fim de identificar e abordar adequadamente os eventuais riscos 
o mais cedo possível e de definir os compromissos bilaterais pertinentes delineados nas 
negociações; salienta a importância de realizar sistematicamente avaliações ex post do 
impacto na sustentabilidade, a fim de assegurar a coerência com os compromissos 
internacionais da UE em matéria de biodiversidade; solicita a inclusão nos capítulos 
relativos ao comércio e ao desenvolvimento sustentável de roteiros com calendários 
precisos que estabeleçam compromissos e objetivos verificáveis, objeto de um controlo 
periódico por intermédio de avaliações ex post do impacto na sustentabilidade, e que a 
redução das barreiras pautais e não pautais seja subordinada aos mesmos; apela à 
Comissão para que atualize os capítulos existentes em conformidade;

3. Considera crucial que a Comissão promova uma abordagem de métodos de produção e 
transformação não relacionados com produtos, a fim de apoiar medidas destinadas a 
evitar uma maior perda de biodiversidade, com base no artigo XX do Acordo Geral 
sobre Pautas Aduaneiras e Comércio;

4. Considera que a política comercial e a diplomacia ecológica da UE devem visar a 
eliminação progressiva, com caráter de urgência, dos combustíveis fósseis e das 
subvenções prejudiciais ao ambiente, em conformidade com os compromissos 
assumidos na Cimeira do G20 realizada em Pittsburgh, em 2009; insta a Comissão a 
chegar a acordo relativamente a um roteiro com cada parceiro comercial abrangido por 
um acordo comercial, com marcos estabelecidos, e a demonstrar liderança nos fóruns 
internacionais pertinentes;

5. Solicita ao Conselho que, no seu projeto de mandato de futuros acordos e, por ocasião 
da revisão dos acordos existentes, torne a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a 
par do Acordo de Paris, um elemento essencial dos acordos de comércio livre;
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6. Exorta a UE a adotar uma lista branca de espécies ameaçadas para combater 
eficazmente o seu comércio ilegal, melhorar a formação dos funcionários aduaneiros e 
apoiar a criação de um mecanismo para proibir a exportação de espécies ameaçadas 
protegidas a nível nacional nos seus países de origem;

7. Insta a Comissão a estudar a possibilidade de aditar um protocolo relativo a crimes 
contra a vida selvagem à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional;

8. Congratula-se com a intenção da Comissão de apresentar uma proposta legislativa 
na primavera de 2021 que proíba a colocação no mercado da UE de produtos associados 
à desflorestação ou à degradação florestal; insta a Comissão a adotar uma moratória 
sobre as importações de animais selvagens provenientes de pontos críticos de doenças 
infeciosas emergentes;

9. Exorta a Comissão a privilegiar o reforço de capacidades dos países beneficiários com 
vista à aplicação da Convenção sobre a Diversidade Biológica no âmbito do 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional e da ajuda ao comércio.


