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Alteração apresentada por Nirj Deva

Alteração 1
Nº 1

1. Salienta que o comércio pode ser o instrumento mais eficaz a longo prazo de redução 
da pobreza; considera, no entanto, que as medidas de combate à pobreza requerem, 
antes de mais, uma mudança radical da política conduzida tanto nos países 
industrializados como nos países em vias de desenvolvimento, no sentido de permitir 
o ataque às causas estruturais da pobreza, entre as quais figuram as regras injustas da 
OMC no domínio do comércio; 

Or. en

Alteração apresentada por Maria Martens e Anna Záborská

Alteração 2
Nº 1

1. Reitera que o comércio pode ser um instrumento eficaz de redução da pobreza; 
considera, no entanto, que as medidas de combate à pobreza requerem, antes de mais, 
uma mudança radical da política conduzida tanto nos países industrializados como nos 
países em vias de desenvolvimento, no sentido de permitir o ataque às causas 
estruturais da pobreza mediante regras leais de comércio; 
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Or. en

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 3
Nº 1

1. Reitera que o comércio leal pode ser um instrumento eficaz de redução da pobreza; 
considera, no entanto, que as medidas de combate à pobreza requerem, antes de mais, 
uma mudança radical da política conduzida tanto nos países industrializados como nos 
países em vias de desenvolvimento, no sentido de permitir o ataque às causas 
estruturais da pobreza, entre as quais figuram as regras injustas no domínio do 
comércio mundial, e que a consecução dos oito Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio das Nações Unidas deve ser considerada a tarefa principal nas negociações
em curso sobre o sistema de comércio mundial e os Acordos de Associação
Económica (AAE); 

Or. de

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 4
Nº 2 bis (novo)

2 bis. Solicita aos Estados-Membros que não intervenham de forma desleal nas condições
comerciais dos países em desenvolvimento e nas oportunidades de mercado das 
empresas dos países beneficiários adoptando medidas de promoção do comércio 
externo, e que não continuem a contrariar os objectivos do financiamento para o
desenvolvimento mediante essas medidas;

Or. de

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 5
Nº 2 ter (novo)

2 ter. Observa que, segundo a UNCTAD, em 2004, os 50 países menos desenvolvidos -
mais de um terço dos países ACP - representavam mais de 11 % da população 
mundial (742 milhões) mas só 0,6 % do PIB mundial;

Or. en
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Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 6
Nº 3

3. Sublinha a importância da manutenção e do reforço dos quadros comerciais 
multilaterais; acolhe com satisfação o pedido de revisão do artigo XXIV do GATT e
recorda que, no seio da OMC, instância cujo objectivo é dotar o comércio 
internacional com um sistema baseado em regras equitativas, se deveria insistir mais 
particularmente no aumento das capacidades de negociação dos países em 
desenvolvimento, a fim de tornar possível uma melhor representação dos seus 
interesses comerciais e de os integrar na economia mundial; salienta também que a 
UE e os países ACP constituem uma entidade suficientemente grande para pedir 
uma maior flexibilidade e eventualmente uma reforma das normas da OMC para as 
tornar mais justas e melhor adaptadas às necessidades dos países em 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 7
Nº 3 bis (novo)

3 bis. Lamenta a falta de consideração, nas negociações em curso sobre os Acordos de 
Associação Económica, do consenso europeu para o desenvolvimento acordado pelo 
Conselho, Comissão e Parlamento, e solicita à Comissão que implique mais 
estreitamente a DG Desenvolvimento nas negociações;

Or. de

Alteração apresentada por Frithjof Schmidt

Alteração 8
Nº 4

4. Considera que, durante a 6ª Conferência Ministerial da OMC, foram obtidos certos 
progressos no domínio dos produtos especiais e relativamente ao mecanismo de 
salvaguarda especial, bem como ao tratamento especial e diferenciado, e que foram 
tidas em conta as preocupações dos países em desenvolvimento quanto às 
repercussões da liberalização do comércio e à reciprocidade, mas salienta que muito 
está por fazer neste domínio; salienta que o tratamento especial diferenciado deve 
reflectir-se plenamente nas negociações sobre as modalidades de reduções pautais
no comércio de bens agrícolas e industriais, para permitir aos países em 
desenvolvimento mais pobres proteger os seus esforços de industrialização; 

Or. en
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Alteração apresentada por Maria Martens e Anna Záborská

Alteração 9
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Salienta que as barreiras comerciais entre os países desenvolvidos e os países em 
desenvolvimento, bem como entre os próprios países em desenvolvimento, 
constituem obstáculos ao desenvolvimento sustentável e que as negociações da 
OMC sobre o acesso aos mercados para os produtos agrícolas e não agrícolas 
devem acelerar-se quanto antes; considera que não só é indispensável abrir o
mercado Norte-Sul, como também o mercado Sul-Sul; assinala que também é
necessário abordar o problema da erosão do sistema de preferências;

Or. en

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 10
Nº 5

5. Congratula-se com a decisão de suprimir em 2013 as subvenções à exportação de 
produtos agrícolas; recorda que as despesas da política agrícola comum em 2005 
ascenderam a 37 % do orçamento total da UE, o que corresponde a 0,43 % do PIB 
dos Estados-Membros; recorda que as subvenções à exportação representam apenas 
3,5% do apoio global que a União Europeia fornece à sua agricultura; insta por 
conseguinte a Comissão a apresentar propostas que continuem a reforma agrícola 
de 2003 com a dissociação total das ajudas à agricultura; insta igualmente a 
Comissão a analisar a repercussão comercial, em particular para os países em 
desenvolvimento, do total das ajudas da UE à agricultura e, nesta base, a apresentar 
uma proposta de redução de todas as ajudas da UE à agricultura bem como de uma 
redução dos mecanismos particulares de ajuda nacional;

Or. da

Alteração apresentada por Maria Martens e Anna Záborská

Alteração 11
Nº 5

5. Congratula-se com a decisão de suprimir em 2013 as subvenções à exportação de 
produtos agrícolas; contudo, insta a Comissão a prosseguir as negociações destinadas 
a ultimar as modalidades de redução das subvenções agrícolas internas e dos direitos 
aduaneiros em todos os países industrializados; 

Or. en
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Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 12
Nº 5

5. Congratula-se com a decisão de suprimir em 2013 as subvenções à exportação de 
produtos agrícolas e volta a pedir que se realizem progressos significativos na 
execução das decisões adoptadas; insta; contudo, insta a Comissão a prosseguir as 
negociações destinadas a ultimar as modalidades de redução das subvenções agrícolas 
internas e dos direitos aduaneiros, já que as subvenções à exportação representam 
apenas 3,5% do apoio global que a União Europeia fornece à sua agricultura; 

Or. de

Alteração apresentada por Maria Martens e Anna Záborská

Alteração 13
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Salienta a importância, também para os países em desenvolvimento, de fomentar o
acesso ao mercado para os fornecedores de serviços, salvaguardando 
simultaneamente a capacidade de todos os membros da OMC de regular os seus 
próprios sectores de serviços em conformidade com o Acordo Geral sobre o
Comércio de Serviços, incluindo a possibilidade de exceptuar os sectores básicos 
como a saúde, a educação e os serviços audiovisuais; lamenta que até à data não
tenha sido estabelecido nenhum quadro específico para os serviços no âmbito das 
negociações da OMC, em particular em sectores de interesse para as possibilidades 
de exportação dos países em desenvolvimento; solicita que se realize um progresso 
substancial neste âmbito; 

Or. en

Alteração apresentada por Margrietus van den Berg

Alteração 14
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Salienta a importância dos produtos agrícolas como o açúcar, as bananas e o
algodão para os países em desenvolvimento; solicita à União Europeia que ofereça
aos países em desenvolvimento a ajuda necessária para reformar o seu sector do
açúcar, financiado com recursos adicionais; lamenta a falta de uma solução eficaz 
para o problema do algodão em Hong-Kong;

Or. en



PE 371.749v01-00 6/10 AM\606663PT.doc

PT

Alteração apresentada por Margrietus van den Berg

Alteração 15
Nº 6

6. Congratula-se com a extensão do âmbito de aplicação do programa de ajuda para o 
comércio, que não ficou limitado aos países menos desenvolvidos, tendo sido antes 
alargado aos outros países em desenvolvimento; contudo, lamenta que esta ajuda 
previamente acordada esteja doravante subordinada a concessões comerciais 
suplementares por parte dos beneficiários; insiste em que esta ajuda deve ser 
financiada com dinheiro novo e não deve implicar a transferência de recursos já
afectados a outras iniciativas de desenvolvimento, tais como os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio;

Or. en

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 16
Nº 6

6. Congratula-se com a extensão do âmbito de aplicação do programa de ajuda para o 
comércio, que não ficou limitado aos países menos desenvolvidos, tendo sido antes 
alargado aos outros países em desenvolvimento; contudo, lamenta que esta ajuda 
previamente acordada esteja doravante subordinada a concessões comerciais 
suplementares por parte dos beneficiários; salienta que esta ajuda não deve ser 
financiada mediante uma reafectação mas sim mediante o aumento das dotações;

Or. de

Alteração apresentada por Frithjof Schmidt

Alteração 17
Nº 6

6. Congratula-se com a extensão do âmbito de aplicação do programa de ajuda para o 
comércio, que não ficou limitado aos países menos desenvolvidos, tendo sido antes 
alargado aos outros países em desenvolvimento; contudo, lamenta que esta ajuda 
previamente acordada esteja doravante subordinada a concessões comerciais 
suplementares por parte dos beneficiários; recorda que a «ajuda ao comércio» não
deve ser financiada desviando os recursos de outras iniciativas de desenvolvimento, 
como os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio;

Or. en
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Alteração apresentada por Maria Martens e Anna Záborská

Alteração 18
Nº 6

6. Congratula-se com a extensão do âmbito de aplicação do programa de ajuda para o 
comércio, que não ficou limitado aos países menos desenvolvidos, tendo sido antes 
alargado aos outros países em desenvolvimento; (supressão);

Or. en

Alteração apresentada por Margrietus van den Berg

Alteração 19
Nº 6 bis (novo)

6 bis. Rejeita a anunciada alteração na condução das negociações na OMC sobre os 
serviços, em que a abordagem tradicional de procura-oferta de baixo para cima será 
complementada com negociações multilaterais; insiste em que isto não deve 
debilitar a posição dos países mais pobres pressionando-os para que liberalizem
mais sectores de serviços e salienta que nas negociações sobre os serviços não
devem pôr de forma alguma em causa o direito de os Estados-Membros regularem
os seus próprios serviços públicos;

Or. en

Alteração apresentada por Frithjof Schmidt

Alteração 20
Nº 6 ter (novo)

6 ter. Toma nota do pacote de medidas sobre o desenvolvimento adoptado em Hong-Kong; 
lamenta que a concessão do acesso isento de direitos e de contingentes dos produtos 
provenientes dos países menos desenvolvidos aos mercados dos países desenvolvidos 
permita a exclusão de até 3% das rubricas pautais, o que reduz substancialmente os 
benefícios dos países menos desenvolvidos; exorta todos os países desenvolvidos e 
em desenvolvimento mais avançados a seguirem o modelo da iniciativa da União 
Europeia «Tudo menos armas»;

Or. en
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Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 21
Nº 7

7. Sublinha a importância de aliviar o peso da dívida através do progressivo 
reescalonamento da dívida dos países em desenvolvimento sempre que o Governo 
desses países comprove o respeito dos direitos do Homem e do princípio da boa 
governança, e considera prioritários a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 
económico; salienta também, não obstante, o importante papel que devem
desempenhar as instituições europeias e os Estados-Membros nas instituições 
financeiras internacionais para evitar a imposição de outras condições económicas 
prejudiciais para os países em desenvolvimento que tentam aceder aos mecanismos 
de alívio da dívida;

Or. en

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 22
Nº 8

8. Toma nota dos recentes estudos elaborados pela UNCTAD e outras instituições que 
revelam que a liberalização generalizada das trocas comerciais nos países menos 
desenvolvidos não teve uma tradução cabal numa redução contínua e substancial da 
pobreza, tendo antes contribuído para a deterioração do comércio nos países em 
desenvolvimento, em especial nos países africanos; adverte para as consequências
catastróficas de uma supressão total dos direitos aduaneiros para esses países 
através de uma abertura do mercado demasiado precipitada e forçada e salienta o
direito de esses países determinarem por si mesmos o ritmo de abertura dos seus 
mercados em todos os sectores;

Or. de

Alteração apresentada por Frithjof Schmidt

Alteração 23
Nº 8 bis (novo)

8 bis. Recorda a necessidade urgente de estabilizar os preços dos produtos básicos e de 
rever os mecanismos de gestão da oferta nos mercados internacionais de produtos 
básicos; solicita à Comissão que apoie as propostas existentes dos membros 
africanos da OMC visando incluir uma acção sobre os preços dos produtos básicos 
nas negociações da actual Ronda da OMC;

Or. en
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Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 24
Nº 9

9. Sublinha a importância de consolidar as capacidades comerciais a fim de reforçar a 
capacidade dos Estados ACP para identificar as suas necessidades e estratégias, para 
negociar e apoiar a integração regional e contribuir para este processo, na perspectiva, 
em particular, da diversificação e do apoio da integração regional e para preparar a 
liberalização, reforçando as capacidades de produção, de abastecimento e de 
comercialização e compensando os custos da adaptação, bem como aumentando a 
capacidade de atracção dos investimentos destes Estados protegendo ao mesmo tempo 
as indústrias nascentes locais; 

Or. en

Alteração apresentada por Frithjof Schmidt

Alteração 25
Nº 11

11. Considera ser necessário desenvolver as relações comerciais entre países em 
desenvolvimento, desenvolver a dimensão inter-regional "Sul-Sul", criar mercados 
locais e aumentar o acesso das populações aos bens e aos serviços; solicita à
Comissão neste contexto que volte a considerar os agrupamentos regionais
estabelecidos no quadro das negociações para os Acordos de Associação Económica
e que os torne mais propícios para as oportunidades de crescimento económico 
inter-regional;

Or. en

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 26
Nº 11

11. Considera ser necessário desenvolver as relações comerciais entre países em 
desenvolvimento, desenvolver a dimensão inter-regional "Sul-Sul", criar mercados 
locais e aumentar o acesso das populações aos bens e aos serviços e, em particular, 
assegurar o acesso aos serviços de interesse geral como o abastecimento de água 
potável, a saúde, a energia, o transporte e a formação mediante programas públicos 
de investimentos no sentido dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e excluir
qualquer iniciativa de liberalização no âmbito do Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços e dos Acordos de Associação Económica;
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Or. de

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 27
Nº 12

12. Considera que, mais do que o comércio, o desenvolvimento económico e o 
investimento nas pequenas e médias empresas que prestam bens e serviços podem ter 
repercussão num aumento da riqueza no futuro; solicita em particular ao Banco 
Europeu de Investimentos que desenvolva mais programas destinados a este grupo;

Or. de

Alteração apresentada por Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Alteração 28
Nº 12 bis (novo)

12 bis. Salienta a importância de as comunidades locais, os parlamentos e a sociedade civil
dos países em desenvolvimento participarem no processo de democratização;

Or. en

Alteração apresentada por Nirj Deva

Alteração 29
Nº 12 ter (novo)

12 ter. Salienta a importância de apoiar os países menos desenvolvidos a reduzir a carga 
administrativa a fim de estimular as empresas a nível nacional e de encontrar 
mercados fora das fronteiras;

Or. en


