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SUGESTÕES

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

1. Considera que o modelo económico dominante se traduz numa maximização constante do 
consumo, da produção e do comércio, não é sustentável na medida em que implica uma 
utilização cada vez maior de recursos e transportes, bem como um aumento dos resíduos e 
emissões, o que compromete as relações destinadas a conter as alterações climáticas.

2. Lamenta o facto de que o sistema comercial actual implique uma divisão mundial do 
trabalho que acarreta um volume considerável de transportes – actividade que não tem em 
conta os seus próprios custos ambientais – de produtos homogéneos que poderiam ser 
facilmente produzidos a nível local.

3. Reconhece que a UE tem uma responsabilidade histórica no que respeita às emissões de 
gases com efeitos de estufa e considera que a política comercial da UE deve ser 
profundamente reformulada para fomentar a produção local no sentido de reduzir o 
volume de transportes necessário e, por outro lado, exige o aprofundamento da 
cooperação com diversos países em desenvolvimento, como a China e a Índia, 
nomeadamente fomentando a transferência de tecnologias.

4. Encoraja o Conselho e a Comissão a recorrerem ao mecanismo de resolução de conflitos 
da OMC para sancionar os países que concedem subvenções indevidas às indústrias 
nacionais devido ao facto de não terem assinado o Protocolo de Quioto, como acontece 
com os Estados Unidos, e considera que deve ser aplicado um imposto sobre o dióxido de 
carbono no que respeita às importações de produtos que exigem um forte consumo de 
energia provenientes desses países.

5. Solicita a realização de análises de impacto aprofundadas, com base numa perspectiva 
climática, de género e de desenvolvimento sustentável, no que respeita às consequências 
dos acordos comerciais multilaterais e bilaterais concluídos entre a UE e os países 
terceiros, e insta a Comissão a autorizar a concessão de um apoio explícito à gestão das 
alterações climáticas no quadro das iniciativas relacionadas com as ajudas ao comércio e a 
todas as outras formas de ajuda ao desenvolvimento.


