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SUGESTÕES

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

1. Considera que um nível elevado de saúde e bem-estar animal na UE constitui uma boa 
base para as exportações, sendo, porém, necessário abordar as barreiras sanitárias 
injustificadas de países terceiros para que os agricultores europeus possam competir em pé 
de igualdade;

2. Manifesta a sua preocupação perante a possibilidade de que as normas técnicas europeias 
possam ser postas em causa por importações de países terceiros cujos agricultores não têm 
de respeitar mesmas obrigações em matéria de saúde e bem-estar animal;

3. Considera que o atraso na adopção de medidas destinadas a garantir que as importações de 
carne bovina brasileira provenham exclusivamente de animais isentos de febre aftosa 
possa minar a confiança da opinião pública no regime de saúde animal da UE;

4. Solicita à Comissão que assegure que o resultado das negociações da OMC não 
comprometa a capacidade dos agricultores europeus para manter e melhorar os requisitos 
em matéria de saúde e bem-estar animal:

5. Acolhe com satisfação a intenção da Comissão de respeitar os compromissos da OMC no 
que se refere às medidas sanitárias e fitossanitárias (SFS), mas considera que tal não deve 
impedir a introdução de medidas que conduzam a normas mais elevadas de protecção por 
razões justificadas a nível científico;

6. Está convicto de que a nova geração de acordos de comércio livre com a Índia, a Coreia e 
os países do Sudeste Asiático deveria incluir um capítulo ambicioso sobre as medidas SFS 
e o bem-estar animal.
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