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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o comércio e a pobreza: conceber as políticas comerciais de forma a optimizar a 
contribuição do comércio para a redução da pobreza
(2006/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Outubro de 2001 sobre a abertura e a 
democracia no comércio internacional1, de 13 de Dezembro de 2001 sobre a reunião da 
OMC no Qatar2, de 3 de Setembro de 2002 sobre o comércio e o desenvolvimento tendo 
em vista o objectivo da erradicação da pobreza e da segurança alimentar3, de 30 de Janeiro 
de 2003 sobre a fome no mundo e a eliminação das barreiras ao comércio com os países 
mais pobres do mundo4, de 12 de Fevereiro de 2003 sobre as negociações da OMC no 
domínio do comércio agrícola5, de 15 de Maio de 2003 sobre o reforço das capacidades 
próprias dos países em desenvolvimento6, de 3 de Julho de 2003 sobre os trabalhos 
preparatórios da Quinta Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio 
(Cancún, México, 10-14 de Setembro de 2003)7, de 4 de Setembro de 2003 sobre a 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada "Comércio e 
desenvolvimento – como ajudar os países em desenvolvimento a beneficiarem do 
comércio”8, de 25 de Setembro de 2003 sobre a Quinta Conferência Ministerial da 
Organização Mundial do Comércio em Cancún9, de 24 de Fevereiro de 2005 sobre a luta 
contra a fome e a pobreza10, de 12 de Maio de 2005 sobre a avaliação do Ciclo de Doha na 
sequência da decisão do Conselho Geral da OMC de 1 de Agosto de 200411, de 6 de Julho 
de 2005 sobre a Acção mundial contra a pobreza12, e de 1 de Dezembro de 2005 sobre os 
trabalhos preparatórios da Sexta Conferência Ministerial da Organização Mundial do 
Comércio em Hong Kong13,

– Tendo em conta a sua posição de 9 de Março de 2005 sobre a proposta de regulamento do 
Conselho relativo à aplicação de um sistema de preferências pautais generalizadas14 e de 1 
de Dezembro de 2005 sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos 
farmacêuticos destinados à exportação para países com problemas de saúde pública15,

  
1 JO C 112 E, 9.5.2002, p. 326.  
2 JO C 177 E, 25.7.2002, p. 290.
3 JO C 272 E, 13.11.2003, p. 277.
4 JO C 039 E, 13.2.2004, p. 79.
5 JO C 043 E, 19.2.2004, p. 248.
6 JO C 067 E, 17.3.2004, p. 255.
7 JO C 074 E, 24.3.2004, p. 861.
8 JO C 076 E, 25.3.2004, p. 435.
9 JO C 077 E, 26.3.2004, p. 393.
10 JO C 304 E, 1.12.2005, p. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 .JO C 320 E, 15.12.2005, p. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
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– Tendo em conta o Regulamento (CE) Nº 980/2005 do Conselho de 27 de Junho de 2005 
relativo à aplicação de um sistema de preferências pautais generalizadas1,

– Tendo em conta as Comunicações da Comissão Europeia “Acelerar os progressos na via 
da realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio - Contribuição da União 
Europeia” (COM(2005)0132), " Acelerar os progressos na via da realização dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – Financiamento do Desenvolvimento e da 
Eficácia da Ajuda” (COM(2005)0133) e “Coerência das políticas para promover o 
desenvolvimento - Acelerar os progressos tendo em vista a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio” (COM(2005)0134), de 12 de Abril de 2005,

– Tendo em conta as Declarações Finais da Conferência Parlamentar sobre a OMC de 12 e 
15 de Dezembro de 2005 e de 24-26 Novembro de 2004,

– Tendo em conta a Declaração Ministerial da Sexta Sessão da Conferência Ministerial da 
OMC, adoptada em 18 de Dezembro de 2006, em Hong Kong,

– Tendo em conta a Decisão adoptada pelo Conselho Geral da OMC em 1 de Agosto de 
2004,

– Tendo em conta a Declaração Ministerial da Quarta Sessão da Conferência Ministerial da 
OMC, adoptada em 14 de Novembro de 2001, em Doha, 

– Tendo em conta o relatório Sutherland sobre o futuro da OMC,

– Tendo em conta a Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 8 de Setembro de 2000, 
que enuncia os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) enquanto critérios 
estabelecidos de comum acordo pela comunidade internacional tendo em vista a 
erradicação da pobreza,

– Tendo em conta “Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – Relatório de 2005” das
Nações Unidas,

– Tendo em conta as Conclusões da Cimeira Mundial de 2005 das Nações Unidas,

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Trabalho do Projecto do Milénio da ONU, 
dirigido pelo Professor Jeffrey Sachs, intitulado “Investir no Desenvolvimento: um plano 
prático para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio",

– Tendo em conta o Comunicado de Gleneagles, apresentado em 8 de Julho de 2005 pelo 
Grupo dos Oito, em Gleneagles,

– Tendo em conta o Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (CNUCED) intitulado “Países menos desenvolvidos 2002: Escapar à 
armadilha da pobreza”,

– Tendo em conta o Relatório Económico sobre a África 2004, intitulado “Libertar o 
  

1 Regulamento (CE) Nº 980/2005 do Conselho de 27 de Junho de 2005 (JO L 169, 30.6.2005, p.1).
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potencial comercial da África”, da autoria da Comissão Económica para a África, das 
Nações Unidas,

– Tendo em conta o “Quinteto contra a Fome”, instituído por ocasião da Cimeira Mundial 
de Acção Contra a Fome, o qual esteve na origem do Apelo Global à Acção contra a 
Pobreza lançado pelo Presidente Lula da Silva, do Brasil, no Fórum Social Mundial, em 
Janeiro de 2005,

– Tendo em conta a Declaração de Nova Iorque sobre a Acção contra a Fome e a Pobreza, 
de 20 de Setembro de 2004, subscrita por 111 governos nacionais, incluindo a totalidade 
dos Estados-Membros da União Europeia,

– Tendo em conta o compromisso assumido na Cimeira Mundial da Alimentação, em 1996, 
no sentido de reduzir para metade, até 2015, o número de pessoas com fome no mundo,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres. … 
(A6-0000/2006),

A. Considerando que mais de mil milhões de seres humanos em todo o mundo lutam pela 
sobrevivência em condições de extrema pobreza, com menos de um dólar por dia, e que 
outros 1,5 a 3 mil milhões vivem abaixo do limiar da pobreza, isto é, com menos de dois 
dólares por dia, 

B. Considerando que a diferença entre o rendimento per capita dos países mais pobres e o
dos países mais ricos do mundo mais do que duplicou nos últimos vinte anos,

C. Constatando com apreensão que, em termos percentuais, a participação dos países mais 
pobres no comércio mundial decresceu na última década, tendo por outro lado aumentado 
a sua dependência em relação a produtos de baixo valor acrescentado, 

D. Considerando que o desequilíbrio existente a nível mundial entre, por um lado, o ritmo 
acelerado da liberalização e, por outro, a instituição de normas sociais e ambientais está a 
agravar as disparidades entre ricos e pobres, tento nos países industrializados como nos 
países em desenvolvimento, bem como a comprometer a construção da União Europeia 
enquanto espaço de coesão social, desenvolvimento sustentável e industrialização, 

E. Considerando que, segundo um relatório do Banco Mundial, do Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, três 
quartos da população mundial pobre vivem em zonas rurais, dependendo exclusivamente 
do seu meio para a sua subsistência, e tendo em atenção que os pobres são as primeiras 
vítimas da privatização dos recursos naturais e da destruição do meio ambiente,

F. Considerando que o acesso a recursos naturais como a água, a terra e a energia, bem como 
a serviços básicos como os cuidados de saúde e a educação, e ainda a bens essenciais 
como os medicamentos tende a tornar-se cada dia mais difícil para os pobres,

G. Considerando que, diariamente, os benefícios do comércio de produtos de base e produtos 
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agrícolas diminuem para os produtores e aumentam para os comerciantes a retalho,

H. Considerando que, segundo um estudo1 baseado em dados do Banco Mundial, do Fundo 
Monetário Internacional e das Nações Unidas, a liberalização do comércio acarretou para 
a África Subsariana um custo de 272 mil milhões de dólares norte-americanos, nos 
últimos vinte anos, 

I. Considerando que a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e o 
combate à pobreza no mundo exigem práticas comerciais mais equitativas, regras de 
protecção do ambiente e dos direitos sociais mais enérgicas e correctamente aplicadas, a 
redução efectiva da dívida insustentável e que todos os doadores aumentem o montante da 
sua ajuda,

J. Observando que o comércio externo é susceptível de constituir um importante instrumento 
de desenvolvimento económico e social, contanto que os países em desenvolvimento 
tenham a possibilidade de proteger os seus mercados numa fase inicial, procedendo, 
quando assim o entendam, à respectiva abertura a zonas de sua escolha, e contanto que os 
mesmos disponham de um quadro institucional sólido, bem como de regras sociais e 
ambientais claras e, ainda, de mecanismos inequívocos de redistribuição da riqueza,

K. Considerando que a adequada articulação das regras em matéria de protecção ambiental e 
social no âmbito do sistema multilateral de comércio, a justa integração dos países em 
desenvolvimento no sistema de comércio mundial tendo em atenção as suas necessidades, 
e a melhoria do funcionamento da OMC devem ser os principais objectivos e 
incumbências da política comercial da União Europeia, na sua qualidade de maior bloco 
comercial do mundo,

L. Considerando que os países em desenvolvimento acordaram, em Marraquexe, em encetar 
negociações no capítulo dos serviços, sob condição de lhes ser concedida total 
flexibilidade em termos de incluírem ou excluírem das negociações qualquer sector de 
serviços, 

M. Considerando que os países industrializados detêm 90% de todas as patentes, e que a
forma como as normas TRIPS são actualmente aplicadas constitui um obstáculo à 
transferência de tecnologia, 

N. Considerando que a UE é o maior exportador e o segundo maior importador do mundo, e 
que a sua influência, quer no âmbito da OMC, quer por via dos acordos bilaterais e 
regionais de que é parte, é determinante na definição dos contornos tanto da política como 
das regras de comércio internacional, e isto desde os fundamentos intelectuais que as 
inspiram até à sua aplicação propriamente dita,

1. Alerta para o facto de que a não consecução do objectivo de erradicação da pobreza, ao 
atrasar a busca de um adequado equilíbrio entre as regras de comércio e as regas sociais e 
ambientais, acarretaria avultados custos em termos de sofrimento humano, instabilidade, 

  
1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", de Egor Kraev para a Christian 
Aid, Junho de 2005.
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conflitos, emergências recorrentes, criminalidade internacional, tráfico de droga, 
estagnação económica, migração clandestina e mortes prematuras;

2. Exorta a Comissão a considerar como prioridade absoluta, de entre a sua lista de 
objectivos no plano internacional, o restabelecimento do equilíbrio a nível da governação
mundial, da aplicação das regras comerciais, do direito ao desenvolvimento, bem como, e 
em particular, da imposição das regras sociais e ambientais, como sendo a única forma de 
contribuir para a erradicação das causas profundas da pobreza e, ainda para a melhoria da 
coesão social e da sustentabilidade ambiental;

3. Apela à realização de um estudo completo sobre o impacto das actuais políticas 
comerciais no meio ambiente e no fenómeno da pobreza, quer nos países em 
desenvolvimento quer na UE;

4. Saúda o anúncio feito pelo Presidente da Comissão, em Outubro de 2005, no sentido de 
que irá intervir a favor das vítimas da globalização na União Europeia, criando programas 
específicos para o efeito; considera que tais programas devem ser acompanhados de um 
reforço das normas sociais e ambientais na União e de medidas de controlo dos produtos 
importados pela UE e dos serviços prestados na UE; 

5. Convida a Comissão a instaurar – e a incentivar a OMC a estabelecer – novos mecanismos 
tendentes a estabilizar o preço dos produtos de base e a assegurar que os benefícios da 
respectiva comercialização sejam partilhados de forma equitativa entre produtores e 
retalhistas; 

6. Considera que o direito à industrialização faz parte do direito ao desenvolvimento e que, 
por conseguinte, todos os países têm direito a proteger a sua indústria, sobretudo em 
relação a países que praticam o dumping social ou ambiental; 

7. Incentiva a integração económica entre países vizinhos e entre aqueles que se encontram 
no mesmo estádio de desenvolvimento económico; 

8. Apela à Comissão para que desenvolva esforços tendentes a garantir uma maior 
transparência nas negociações comerciais a nível internacional, assegurando, em paralelo,
que sejam tomadas em consideração as preocupações dos países em desenvolvimento que 
não dispõem de capacidade suficiente para lidar com múltiplas negociações comerciais em 
simultâneo;

9. Insta a Comissão a criar um programa específico destinado a ajudar os países da África 
Subsariana a inverter os efeitos negativos da liberalização do comércio, imposta pelas 
instituições financeiras internacionais, em domínios como o acesso à água, o acesso aos 
medicamentos, os serviços públicos (caminhos-de-ferro, etc.), a agricultura e as indústrias
de base; 

10. Apela à reformulação do artigo XXIV do GATT, por forma a prolongar os períodos de 
transição concedidos aos países em desenvolvimento quando estes assumem 
compromissos no âmbito de acordos regionais;
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11. Observa que a agricultura continua a ser a principal fonte de rendimento e emprego na 
maioria dos países em desenvolvimento, sobretudo os mais pobres, pelo que exorta todos 
os países industrializados a acelerar a eliminação dos subsídios à exportação, bem como 
dos subsídios internos que não têm razão de ser, concedidos, como são, num processo de 
frontloading, ou antecipação orçamental, e a autorizar unicamente os subsídios internos 
que realmente se justificam, enquanto garantes da sustentabilidade da agricultura e da 
função social que esta desempenha; 

12. Convida a Comissão a assegurar uma maior coerência entre as suas políticas comerciais e 
as suas políticas de cooperação, bem como a ajudar os governos dos países em 
desenvolvimento a manter e desenvolver serviços públicos capazes de minorar os enormes 
flagelos associados à pobreza, como sejam as epidemias, o analfabetismo, a carência de 
água potável e a inexistência de tratamento das águas dos esgotos;

13. Insta a Comissão a assegurar total flexibilidade no capítulo dos serviços, dando a cada 
país a liberdade de incluir ou de excluir os serviços que entender da lista de serviços a 
liberalizar;

14. Salienta a necessidade de assegurar a disponibilidade de medicamentos a preços 
acessíveis, bem como a importância de reformular os artigos 30º e 31º do Acordo TRIPS;
entende que tal reformulação do Acordo TRIPS se reveste de carácter urgente, também, na 
medida em que contribuiria para facilitar a transferência de tecnologia a favor dos países 
em desenvolvimento;

15. Insiste em que a redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável devem 
constituir os objectivos fulcrais das negociações realizadas no âmbito dos acordos de 
parceria económica (APE); 

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


