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SUGESTÕES

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

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, entre as 
quais figuram as regras injustas no domínio do comércio mundial; 

2. Recorda o compromisso assumido pela União Europeia, no âmbito do Acordo de Parceria 
de Cotonu, de promover o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza no 
grupo dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP); considera que a União 
Europeia, enquanto actor comercial importante no seio das instituições multilaterais, 
poderia contribuir para o reforço da posição dos países em desenvolvimento através da 
elaboração de uma política mais coerente e mais global, em conformidade com o artigo 
178º do Tratado CE; sublinha, no entanto, a importante contribuição dos outros doadores 
internacionais; 

3. Sublinha a importância da manutenção e do reforço dos quadros comerciais multilaterais; 
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; 

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; 

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, já 
que as subvenções à exportação representam apenas 3,5% do apoio global que a União 
Europeia fornece à sua agricultura; 

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; 

7. Sublinha a importância de aliviar o peso da dívida através do progressivo reescalonamento
da dívida dos países menos desenvolvidos sempre que o Governo desses países comprove 
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o respeito dos direitos do Homem e do princípio da boa governança, e considera 
prioritários a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico; 

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; 

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; 

10. Salienta a necessidade de uma reforma da OMC que se traduza numa maior 
responsabilidade democrática, numa maior transparência e numa maior credibilidade; 

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; 

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.


