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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Convida a Comissão a assegurar que a sua política comercial promova e defenda os 
valores europeus, em particular, uma economia social de mercado, a protecção do 
ambiente, os direitos dos trabalhadores, o reforço dos serviços públicos, a agricultura 
multifuncional e a diversidade cultural;

2. Considera que isto exige que a Comissão e os Estados-Membros adoptem uma posição 
coerente em fóruns como a OIT, a OCDE e as agências multilaterais para o ambiente e 
que as negociações comerciais na OMT e bilaterais apoiem os objectivos políticos 
defendidos nestes outros fóruns; 

3. Apoia a introdução de um fundo europeu de ajustamento à globalização para amortecer os 
efeitos negativos da liberalização e ajudar o ajustamento económico; 

4. Considera que os países em desenvolvimento também precisam deste tipo de ajuda, 
acompanhada da liberdade de determinar a sua própria combinação de políticas, para 
poderem beneficiar dos resultados das negociações comerciais multilaterais ou regionais; 

5. Sublinha a importância dos mercados abertos para os bens e serviços europeus, sem 
impedir o desenvolvimento dos países terceiros e tendo em conta a sua capacidade de 
gerir o desequilíbrio actual de competências e experiência; 

6. Saúda a introdução do SPG +, que prevê incentivos para elevar as normas ambientais e 
sociais, e solicita que esta abordagem seja alargada aos acordos bilaterais de comércio; 

7. Considera que, aplicando uma política comercial baseada nestes pontos, a Europa será 
reconhecida pelos países em desenvolvimento e pelos países mais pobres como um 
interlocutor honesto e um defensor importante dos seus interesses, contribuindo assim 
para aumentar a força política da União Europeia nas instituições internacionais; 

8. Reconhece que os cidadãos europeus estão cada vez mais preocupados com o impacto da
liberalização do comércio no emprego e nos níveis de vida europeus e convida a 
Comissão a trabalhar no sentido de uma maior transparência nas negociações comerciais e 
a fornecer análises claras e independentes dos custos e benefícios dos novos acordos 
comerciais propostos. 


