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CAPÍTULO 

COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Artigo 1 

Objetivos e escopo 

 

1. O objetivo do presente Capítulo é aprimorar a integração do desenvolvimento 

sustentável às relações de comércio e de investimentos entre as Partes e, em especial, 

estabelecer princípios e ações relacionados ao trabalho1 e aos aspectos ambientais do 

desenvolvimento sustentável de importância específica em um contexto comercial e de 

investimentos. 

 

2. As Partes recordam a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, de 1992; a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento 

Sustentável e Plano de Execução de Joanesburgo da Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável de 2002; a Declaração Ministerial do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas sobre  Criar  um  ambiente,  a  nível  nacional  e  

internacional,  que  contribua  para  gerar  emprego  pleno  e  produtivo  e  um trabalho 

decente para todos, e o seu impacto sobre o desenvolvimento sustentável de 2006; a 

Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa de 2008, da Organização 

                                                      
1 Para efeitos deste capítulo, o termo “trabalho” representa os objetivos estratégicos da OIT, que se 

enquadram na Agenda para o Trabalho Decente, tal como se refere na Declaração da OIT 2008 sobre 

Justiça Social para uma Globalização Justa.  

Aviso legal: Tendo em vista sua política de transparência, a Comissão publica o texto da 

Parte Comercial do Acordo, subsequentemente ao acordo anunciado, em princípio em 28 de 

junho de 2019. 

 

O texto foi publicado somente a título informativo, podendo passar por outras modificações, 

inclusive em decorrência de processos de revisão jurídica. Entretanto, devido ao crescente 

interesse público nas negociações, o texto está sendo publicado nesta fase das negociações a 

título informativo. Esse texto existe sem prejuízo para o resultado do acordo entre a UE e o 

Mercosul. 

 

O texto será considerado final na assinatura do Acordo. O acordo se tornará vinculativo para 

as Partes, ao amparo do direito internacional, somente depois que cada uma das partes 

concluir seus processos jurídicos internos para que o Acordo entre em vigor (ou sua 

aplicação provisória). 
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Internacional do Trabalho (OIT); e o documento final da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2012, intitulado “O futuro que 

queremos” e o documento intitulado “Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável”,  adotado em 2015. 

 

3. As Partes reconhecem que as dimensões sociais, econômicas e ambientais são 

interdependentes e reforçam, mutuamente, as dimensões do desenvolvimento 

sustentável. Além disso, reafirmam seu compromisso com a promoção do 

desenvolvimento do comércio internacional, de modo a contribuir com o objetivo do 

desenvolvimento sustentável pelo bem-estar das gerações presentes e futuras. 

 

4. Condizentes com os instrumentos referenciados no parágrafo 2, as Partes devem 

promover o desenvolvimento sustentável através do(a): 

(a) desenvolvimento de relações comerciais e econômicas, de modo a contribuir 

para a consecução das Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apoio às suas 

respectivas normas trabalhistas e ambientais, bem como aos objetivos num contexto de 

relações comerciais que sejam livres, abertas, transparentes e respeitosas quanto aos 

acordos multilaterais - dos quais são Partes. 

(b) respeito de seus compromissos multilaterais, nas áreas de trabalho e meio 

ambiente. 

(c) colaboração e entendimento aprimorados de suas respectivas políticas e 

medidas comerciais relativas ao trabalho e ao meio ambiente, considerando as diferentes 

realidades nacionais, recursos, necessidades e níveis de desenvolvimento, bem como 

respeitando as políticas e prioridades nacionais. 

 

5. Assim, reconhecendo as diferenças entre seus níveis de desenvolvimento, as 

Partes concordam que este Capítulo expressa uma abordagem colaborativa, com base em 

valores e interesses comuns. 

 

Artigo 2 

Direito à regulamentação e aos níveis de proteção 

 

1.  As Partes reconhecem o direito de cada Parte em determinar suas respectivas 

políticas e prioridades de desenvolvimento sustentável, de estabelecer os níveis internos 

de proteção ambiental e trabalhista que considerar adequados e de adotar ou modificar 

suas leis e políticas. Tais níveis, leis e políticas devem ser condizentes com o 

compromisso de cada Parte com os acordos internacionais e normas trabalhistas 

referidos nos Artigos 4 e 5. 
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2. Cada uma das Partes envidam esforços para aprimorar suas leis e políticas de 

interesse, de modo a assegurar níveis elevados e eficazes de proteção ao trabalho e ao 

meio ambiente. 

 

3. Uma Parte não pode enfraquecer os níveis de proteção previstos na legislação 

trabalhista e ambiental interna com o intuito de estimular o comércio ou investimentos. 

 

4. Uma Parte não deve renunciar nem criar derrogações, nem se oferecer para 

renunciar ou criar derrogações  à sua legislação ambiental e laboral para estimular o 

comércio ou o investimento. 

 

5. Uma Parte não pode, através de linha de ação ou de inação sustentada ou 

recorrente, deixar de aplicar de forma efetiva a sua legislação ambiental e laboral como 

forma de incentivo ao comércio e ao investimento . 

 

6. Uma Parte não pode aplicar a legislação ambiental e laboral de um modo que 

constitua uma restrição dissimulada ao comércio ou uma discriminação arbitrária ou 

injustificável. 

 

Artigo 3 

Transparência 

 

1. Nos termos do Capítulo n.º XX [Transparência], cada parte deve assegurar que 

o desenvolvimento, a promulgação e implementação de: 

(a) medidas voltadas à proteção do meio ambiente e das condições de trabalho que 

possam afetar o comércio ou os investimentos, ou 

(b) medidas comerciais ou de investimentos que possam afetar a proteção do meio 

ambiente ou das condições de trabalho, 

sejam adotadas de modo transparente, assegurando a conscientização e estimulando a 

participação pública, de acordo com suas normas e procedimentos internos. 

 

Artigo 4 

Normas Trabalhistas e Acordos Multilaterais 
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1. Confirmando o valor de maior coerência política em termos de trabalho decente, 

abrangendo normas fundamentais de trabalho e níveis elevados de proteção ao trabalho, 

as Partes reconhecem o papel benéfico que tais áreas podem desempenhar sobre a 

eficiência econômica, a inovação e a produtividade, incluindo o desempenho das 

exportações. Nesse contexto, reconhecem, ainda, a importância do diálogo social sobre 

questões trabalhistas entre empregadores e trabalhadores, suas respectivas organizações, 

governos e se comprometem com a promoção desse diálogo. 

 

2. As Partes reafirmam seu compromisso de promover o desenvolvimento do 

comércio internacional, de modo a conduzir ao trabalho decente para todos, incluindo 

para jovens e mulheres. 

 

3. De acordo com a Constituição da OIT e da Declaração da OIT sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento em sua 86ª. sessão em 

1998, cada uma das Partes deve respeitar, promover e implementar efetivamente as 

normas fundamentais de trabalho reconhecidas internacionalmente, conforme definido 

nas Convenções fundamentais da OIT, quais sejam: 

(a) A liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 

coletiva; 

(b) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 

(c) A eliminação efetiva do trabalho infantil; e 

(d) A eliminação da discriminação no emprego e na atividade profissional. 

 

4. Cada Parte deve envidar esforços continuados e sustentados para ratificar as 

Convenções da OIT, os Protocolos e outras Convenções fundamentais da OIT - dos 

quais ainda não seja Parte, classificadas como atualizadas pela OIT . 

 

5. Evocando que dentre os objetivos da Agenda 2030 encontra-se a eliminação do 

trabalho forçado, as Partes reforçam a importância da ratificação e subsequente 

implementação efetiva do Protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado, de 2014 . 

 

6. Regularmente, as Partes devem trocar informações sobre seus respectivos 

avanços quanto à ratificação das Convenções fundamentais da OIT - e dos Protocolos 

relacionados - e de outras Convenções ou Protocolos da OIT dos quais ainda não sejam 

partes, mas que a OIT classifica como atualizadas. 

 

7. Evocando o parágrafo 2, cada uma das Partes reafirma seu compromisso de 

promover e efetivamente implementar as Convenções e Protocolos da OIT, ratificados 
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pelos Estados signatários do Mercosul e pelos Estados-Membros da União Europeia, 

respectivamente e classificadas como atualizadas pela OIT . 

 

8. As Partes irão consultar-se e colaborar, conforme apropriado, sobre questões de 

trabalho relacionadas ao comércio de interesse mútuo, inclusive no contexto da OIT. 

 

9. Evocando a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho de 1998 e a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização 

Justa de 2008, as Partes ressaltam que a violação aos princípios e direitos fundamentais 

do trabalho não podem ser invocados ou, de outro modo, utilizados como vantagem 

comparativa legitima e que as normas trabalhistas não podem ser utilizadas para fins de 

protecionismo comercial. 

 

10. Cada Parte deve promover o trabalho decente, de acordo com a Declaração 

sobre Justiça Social para uma Globalização Justa de 2008, adotada pela Conferência 

Internacional do Trabalho, em sua 97ª Sessão. As Partes devem dar atenção especial aos 

seguintes pontos: 

a) medidas de desenvolvimento e aprimoramento relacionados à segurança 

ocupacional e da saúde, incluindo a indenização em caso de ferimentos ou doenças 

ocupacionais, conforme definido nas Convenções da OIT pertinentes e em outros 

compromissos internacionais; 

b) condições de trabalho decentes para todos, em relação a, entre outras coisas, 

salários e ganhos, jornada de trabalho e outras condições de trabalho; 

c) inspeção trabalhista, em especial na implantação efetiva das normas pertinentes 

da OIT sobre fiscalizações trabalhistas. 

(d)  não discriminação quanto às condições de trabalho, inclusive para trabalhadores 

migrantes. 

 

11. Cada Parte deve assegurar que os processos judiciais e administrativos estejam 

disponíveis e acessíveis para permitir que se adotem medidas efetivas contra as 

violações aos direitos trabalhistas mencionados neste Capítulo. 

 

Artigo 5 

Acordos Multilaterais sobre o Meio Ambiente 

 

1. As Partes reconhecem que o meio ambiente é uma das três dimensões do 

desenvolvimento sustentável e que essas dimensões - social, econômica e ambiental - 
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devem ser tratadas de maneira integrada e equilibrada. Além disso, as Partes 

reconhecem a contribuição que o comércio pode dar ao desenvolvimento sustentável. 

 

2. As Partes reconhecem a relevância da Assembleia das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (UNEP), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e dos acordos multilaterais para o meio ambiente como resposta da 

comunidade internacional aos desafios ambientais - globais ou regionais, enfatizando a 

necessidade de se aprimorar o suporte mútuo entre o comércio e as políticas para o meio 

ambiente. 

 

3. Evocando os parágrafos acima, cada Parte reafirma seus compromissos de 

promover e efetivamente implementar os acordos multilaterais no domínio do ambiente 

(AMAs), protocolos e alterações dos quais seja parte. 

 

4. Regularmente, as Partes devem trocar informações sobre seus respectivos 

avanços quanto à ratificação das AMAs, incluindo seus protocolos e alterações. 

 

5. As Partes devem consultar-se e colaborar, conforme apropriado, sobre questões 

ambientais relacionadas ao comércio de interesse mútuo, inclusive no contexto dos 

acordos multilaterais para o meio ambiente. 

 

6. As Partes reconhecem seu direito de invocar o Artigo [inserir número do artigo 

- Exceções gerais] em relação às medidas ambientais.2 

 

7. Nada neste acordo impedirá que as Partes adotem e mantenham medidas para 

implementar os AMAs, dos quais são partes, desde que tais medidas sejam condizentes 

com o Artigo 2.6. 

 

Artigo 6 

Comércio e Mudança Climática 

 

1.  As Partes reconhecem a importância de buscar o objetivo final da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para tratar da ameaça 

iminente das mudanças climáticas e o papel do comércio para esse efeito. 

 

2.Com base no parágrafo 1, cada Parte deve: 

(a) efetivamente implementar a UNFCCC e o Acordo de Paris instituídos nesses 

                                                      
2 Nota dos Mediadores: Verificar em virtude do texto pertinente das Exceções Gerais. 
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instrumentos; 

(b) condizente com o artigo 2 do Acordo de Paris, promover a contribuição positiva 

do comércio para um caminho rumo às baixas emissões de gases do efeito estufa, do 

desenvolvimento com resiliência climática e à ampliação da capacidade de adaptação 

aos impactos negativos das mudanças climáticas, de modo a não ameaçar a produção de 

alimentos. 

 

3.  Ademais, as Partes devem cooperar, conforme apropriado, nas questões das 

mudanças climáticas relacionadas ao comércio, em âmbito bilateral, regional e nas 

instâncias internacionais, nomeadamente da UNFCCC. 

 

Artigo 7 

Comércio e Biodiversidade 

 

1. As Partes reconhecem a importância da preservação e do uso sustentável da 

diversidade biológica - condizentes com a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Faunda e da Flora 

Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), o Tratado Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, bem como das decisões neles 

instituídas e do papel que o comércio pode desempenhar no sentido de contribuir com os 

objetivos desses acordos. 

 

2. Com base no parágrafo 1, cada Parte deve: 

(a) promover o uso da CITES como instrumento de preservação e uso sustentável 

da biodiversidade, inclusive por meio da inclusão de espécies animais e vegetais nos 

Adendos à CITES, quando o status da preservação de certas espécies for considerado 

sob risco por causa do comércio internacional. 

(b) implementar medidas efetivas - condizentes com os acordos internacionais dos 

quais é Parte - que levem à redução do comércio ilegal da vida selvagem. 

(c) estimular o comércio de produtos ecológicos, obtidos por meio do uso 

sustentável de recursos biológicos ou que contribuam para a preservação da 

biodiversidade, de acordo com a leis internas. 

(d) promover o compartilhamento justo e equitativo dos benefícios originados da 

utilização de recursos genéticos e, onde apropriado, medidas para o acesso a tais 

recursos e consentimento informado prévio. 

 

3. Ademais, as Partes devem trocar informações sobre iniciativas e boas práticas 
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no comércio de produtos ecológicos com o objetivo de preservar a biodiversidade e 

cooperar, conforme apropriado, em âmbito bilateral, regional e nas instâncias 

internacionais sobre as questões tratadas neste artigo. 

 

Artigo 8 

Comércio e Manejo Sustentável das Florestas 

 

1. As Partes reconhecem a relevância do manejo sustentável das florestas, do papel 

do comércio na busca desse objetivo e da restauração florestal para a preservação e uso 

sustentável. 

 

2. Com base no parágrafo 1, cada Parte deve: 

(a) estimular o comércio de produtos provenientes da colheita de florestas com 

manejo sustentável, na forma da lei do país em que se dê a colheita. 

(b) promover, conforme apropriado e com seu consentimento livre, prévio e 

informado, a inclusão de comunidades locais baseadas na floresta e de povos indígenas 

nas cadeias de suprimentos sustentáveis de produtos madeireiros e não-madeireiros, 

como forma de melhorar seus meios de vida e de promover a preservação e o uso 

sustentável das florestas. 

(c) implementar medidas para combater o corte ilegal de florestas e o comércio 

associado. 

 

3. Além disso, as Partes devem: 

(a) trocar informações de iniciativas sobre o manejo comercial sustentável de 

florestas, a governança florestal e a preservação da cobertura florestal, colaborando no 

sentido de maximizar o impacto e assegurar o suporte mútuo de suas respectivas 

políticas de interesse comum. 

(b) cooperar, conforme apropriado, em âmbito bilateral, regional e nas instâncias 

internacionais sobre as questões relativas ao comércio e à preservação da cobertura 

florestal, bem como do manejo sustentável das florestas, condizentes com a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Artigo 9 

Comércio e o Manejo Sustentável das Atividades Pesqueiras e de Aquicultura 

 

1.As Partes reconhecem a relevância da preservação e do manejo sustentável dos recursos 
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biológicos marinhos e ecossistemas marinhos, bem como da promoção da aquicultura 

responsável e sustentável, além do papel do comércio na busca desses objetivos e seu 

compromisso com o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 14.4 e 14.6. 

 

2.Conforme o parágrafo 1 e em harmonia com seus compromissos internacionais, cada 

Parte deve: 

(a) implementar medidas de longo prazo para gestão, conservação e exploração 

sustentável dos recursos marinhos vivos, segundo o direito internacional, conforme 

consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) e outros 

instrumentos relevantes das Nações Unidas e da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) das quais é parte; 

(b) atuar de modo condizente com os princípios do Código de Conduta para uma 

Pesca Responsável da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO); 

(c) participar e cooperar ativamente com as Organizações Regionais de Gestão da 

Pesca (ORGPs) e outras instâncias internacionais das quais seja membro, observador ou 

parte colaboradora não contratante, visando a consecução da boa governança das 

atividades pesqueiras e das atividades pesqueiras sustentáveis, inclusive através da 

adoção de controle, monitoramento e da execução efetiva de medidas administrativas e, 

onde aplicável, da implementação de Esquemas de Documentação ou Certificação da 

Captura; 

(d) implementar - em acordo com seus compromissos internacionais - medidas 

abrangentes, efetivas e transparentes no combate à pesca ilegal, não declarada e não 

regulamentada (INN) e excluir do comércio internacional os produtos que não cumpram 

com tais medidas, colaborando para esse fim, inclusive, através da facilitação da troca de 

informações. 

(e) trabalhar com vistas à coordenação das medidas necessárias para a preservação 

e uso sustentável das Populações de Peixes Transzonais nas áreas de interesse comum; 

(f) promover o desenvolvimento da aquicultura responsável e sustentável, levando 

em consideração seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, inclusive em relação à 

implementação dos objetivos e princípios contidos no Código de Conduta para 

Atividades Pesqueiras Responsáveis da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO). 
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Artigo 10 

Informações Técnicas e Científicas 

 

1. Ao estabelecer ou implementar medidas voltadas à proteção do meio ambiente 

ou às condições de trabalho suscetíveis de afetar o comércio ou o investimento, cada 

Parte deve assegurar que as comprovações técnicas e científicas que as fundamentam, 

originem-se de órgãos técnicos e científicos reconhecidos e que as medidas se baseiem 

em normas, diretrizes ou recomendações internacionais relevantes, se houver. 

 

2. Nos casos em que as evidências ou informações científicas sejam insuficientes 

ou inconclusivas e haja risco de degradação ambiental grave ou à saúde ocupacional e 

segurança em seu território, a Parte em questão poderá adotar medidas com base no 

princípio da precaução. Tais medidas devem fundamentar-se nas informações 

pertinentes disponíveis e estarão sujeitas à revisão periódica. A Parte que adotar a 

medida deve buscar obter informações científicas novas ou adicionais necessárias para 

uma avaliação mais conclusiva, revisando as medidas, conforme apropriado. 

 

3. Quando uma medida - adotada em conformidade com o parágrafo acima - 

impactar o comércio ou o investimento, uma Parte poderá solicitar à Parte que adotar a 

medida para fornecer informações que indiquem que o conhecimento científico é 

insuficiente ou inconclusivo, relativamente ao tema em questão e que a medida adotada 

é condizente com seu próprio nível de proteção, podendo solicitar um questionamento 

do assunto junto à Subcomissão de Comércio e Desenvolvimento Sustentável. 

 

4. Tais medidas não devem ser aplicadas de maneira que viesse a constituir um 

meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou, ainda, uma restrição disfarçada ao 

comércio internacional. 

 

Artigo 11 

Comércio e Gestão Responsável das Cadeias de Suprimentos 

 

1. As partes reconhecem a importância da gestão responsável das cadeias de 

suprimentos, por meio da conduta empresarial responsável e de práticas de 

responsabilidade social corporativa, com base nas orientações internacionalmente 

acordadas. 

 

2. Com base no parágrafo 1, cada Parte deve: 

(a) apoiar a divulgação e uso dos instrumentos internacionais relevantes que endosse 
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ou apoie, tais como a Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais 

e Política Social, o Pacto Global da ONU, Princípios Orientadores sobre Empresas e 

Direitos Humanos da ONU e as Diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para Empresas Multinacionais. 

(b) promover a compreensão voluntária das empresas quanto à responsabilidade 

social corporativa ou às práticas comerciais responsáveis, condizentes com as diretrizes 

e princípios supracitados. 

(c) oferecer um quadro de políticas de apoio à implementação eficaz das diretrizes e 

princípios acima. 

 

3. As Partes reconhecem os benefícios das diretrizes internacionais para setores 

específicos, na área de responsabilidade social corporativa ou de conduta empresarial 

responsável e devem promover o trabalho conjunto nesse sentido. De igual modo, as 

Partes que aderem ou apoiam o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para cadeia 

de aprovisionamento em minerais provenientes de zonas de conflito ou de alto risco, 

devem promover a compreensão dessas diretrizes. 

 

4. As Partes devem trocar informações, bem como melhores práticas3 e, conforme 

apropriado, colaborar nas questões abordadas neste artigo, inclusive nas instâncias 

regionais e internacionais relevantes. 

 

Artigo 12 

Outras Iniciativas Relacionadas ao Comércio e aos Investimentos que Favorecem o 

Desenvolvimento Sustentável 

 

1. As Partes confirmam seu compromisso de aprimorar as contribuições do 

comércio e dos investimentos, visando o desenvolvimento sustentável de suas dimensões 

econômicas, sociais e ambientais. 

 

Dessa forma, as Partes devem: 

(a) promover os objetivos da Agenda de Trabalho Decente, condizentes com a 

Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa da OIT (2008), incluindo 

salário mínimo, proteção social inclusiva, saúde e segurança ocupacional e outros 

aspectos relacionados às condições de trabalho; 

(b) estimular o comércio e os investimentos em produtos e serviços, bem como o 

intercâmbio voluntário de práticas e tecnologias que contribuam para aprimorar as 

                                                      
3 Nota dos Mediadores: Versão em espanhol: “buenas practicas” 
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condições socioambientais, incluindo as de relevância específica para mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas, em harmonia com outras disposições deste acordo. 

(c) colaborar, conforme apropriado, em âmbito bilateral, regional e em instâncias 

internacionais sobre as questões tratadas neste artigo. 

 

Artigo 13 

Trabalho conjunto no comércio e no desenvolvimento sustentável 

 

As Partes reconhecem a importância do trabalho conjunto para alcance dos 

objetivos descritos neste Capítulo. Elas poderão trabalhar em conjunto, entre outras 

coisas, quanto a/as(ao/aos): 

(a)  aspectos trabalhistas e ambientais do comércio e do desenvolvimento 

sustentável em instâncias internacionais, incluindo, em especial, os acordos da OMC, da 

OIT, PNUMA, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), Fórum Político de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável e os 

Acordos Multilaterais no domínio do Ambiente (AMAs) 

(b) impacto da legislação trabalhista e ambiental e das normas sobre comércio e 

investimentos; 

(c) impacto das leis de comércio e investimento sobre o trabalho e o meio 

ambiente; 

(d) planos de ação voluntários para a garantia da sustentabilidade, tais como os 

planos para o comércio justo e ético, além dos rótulos ecológicos através do 

compartilhamento de experiências e informações sobre esses planos; 

bem como os aspectos comerciais da(o): 

(e) implantação das Convenções da OIT fundamentais, prioritárias e outras 

atualizadas; 

(f) Agenda de Trabalho Decente da OIT, inclusive nas interligações entre comércio 

e pleno emprego, ajustes no mercado de trabalho, normas trabalhistas centrais, trabalho 

decente nas cadeias de suprimentos globais, proteção e inclusão social, diálogo social, 

desenvolvimento de habilidades e igualdade de gênero; 

(g) implementação dos AMAs e apoio à participação das demais partes em tais 

AMAs; 

(h) regime internacional de mudanças climáticas, ao amparo da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), em especial a implantação 

do Acordo de Paris; 
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(i) Protocolo de Montreal e quaisquer aditivos feitos a ele, ratificados pelas Partes, 

em especial as medidas para controlar a produção e consumo e o comércio de 

Substâncias Nocivas à Camada de Ozônio (SDOs) e Fluorocarbonetos (HFCs), a 

promoção de alternativas ambientalmente corretas para elas, além de medidas para lidar 

com o comércio ilegal de substâncias reguladas pelo Protocolo; 

(j) responsabilidade social corporativa, conduta empresarial responsável, gestão 

responsável das cadeias de suprimentos globais e responsabilização - inclusive no que 

tange à implementação, seguimento e disseminação dos instrumentos internacionais 

relevantes; 

(k) gestão segura de substâncias químicas e resíduos; 

(l) preservação e uso sustentável da diversidade biológica e o compartilhamento 

justo e equitativo dos benefícios que surjam da utilização de recursos genéticos, 

inclusive por meio do acesso adequado a tais recursos, conforme referido no Artigo 7; 

(m) combate ao tráfico da vida selvagem, conforme referido no Artigo 7; 

(n) promoção da preservação e do manejo sustentável de florestas, a fim de reduzir 

o desmatamento e o corte ilegal, conforme referido no Artigo 8; 

(o) iniciativas públicas e privadas que contribuam com o objetivo de parar o 

desmatamento, inclusive as que vinculem a produção e o consumo nas cadeias de 

suprimentos, condizentes com os ODS 12 e 15; 

(p) promoção de práticas de pesca sustentáveis e comércio de produtos de pesca de 

manejo sustentável, conforme referido no Artigo 9; 

(q) iniciativas para o consumo e a produção sustentáveis, condizentes com o ODS 

12, incluindo, mas não se limitando à economia circular e a outros modelos de economia 

sustentável, no intuito de ampliar a eficiência de recursos e a redução da geração de 

resíduos. 

 

Artigo 14 

Subcomissão de Comércio e Desenvolvimento Sustentável e Pontos de Contato 

 

1. As Partes desde já definem uma Subcomissão de Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável (doravante referida como “Subcomissão de CDS”). Essa subcomissão 

consistirá em autoridades de nível sênior ou representantes nomeados de cada Parte. 

 

2. A Subcomissão de CDS deve cumprir com os termos do Artigo ..., do Capítulo 

... [Disposições institucionais sobre as reuniões da Subcomissão de CDS], no prazo de 

um ano da data em que este Acordo entrar em vigor, a menos que acordado de outro 
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modo pelas Partes e depois desse prazo, conforme necessário. [Essa Subcomissão de 

CDS deve estabelecer seu próprio Regimento Interno e adotar suas decisões 

consensualmente.] 

 

3. As funções da Subcomissão de CDS são: 

(a) facilitar e monitorar a implementação eficaz deste Capítulo, incluindo as 

atividades de cooperação assumidas ao amparo deste Capítulo, 

(b) realizar as tarefas referidas nos artigos 16 e 17, 

(c) fazer recomendações à Comissão de Comércio, inclusive quanto aos tópicos para 

discussão junto ao [mecanismo da sociedade civil], mencionado no Artigo ... Do 

Capítulo ... [Disposições institucionais gerais], 

(d) considerar qualquer outro assunto relacionado a este Capítulo, na medida que as 

Partes concordem. 

 

4. Depois de cada uma dessas reuniões, a Subcomissão de CDS deve publicar um 

relatório. 

 

5. Cada Parte deve designar um Contato de sua administração para facilitar a 

comunicação e a coordenação entre as Partes quanto a quaisquer temas relacionados à 

implementação deste Capítulo. 

 

Artigo 15 

Solução de Conflitos 

 

1. As Partes devem envidar todos os esforços através de diálogo, consulta, 

intercâmbio de informações e cooperação para tratar de quaisquer discordâncias quanto 

à interpretação ou aplicação dos termos deste Capítulo. 

 

2. Quaisquer períodos mencionados nos Artigos 16 e 17 podem ser estendidos,  

mediante comum acordo entre as Partes. 

 

3. Todos os períodos fixados ao amparo deste Capítulo devem ser contados em 

dias corridos, a partir do dia seguinte ao do ato ou fato aos quais se refiram. 

 

4. Para a finalidade deste Capítulo, as partes de uma disputa ao amparo deste 

capítulo devem estar conforme descritas no Artigo 2 (Partes), do Capítulo 1 (Objetivo e 
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Escopo) do Título VIII (Solução de controvérsias)4. 

 

5. Nenhuma das Partes deve recorrer de uma solução de controvérsia, ao amparo 

do Título VIII (Solução de controvérsias), quanto a quaisquer assuntos que surjam sob 

este Capítulo. 

 

Artigo 16 

Consultas 

 

1. Uma Parte pode solicitar consultas junto à outra Parte quanto à interpretação ou 

aplicação deste Capítulo, enviando uma solicitação escrita para o Contato da outra Parte, 

estabelecido de acordo com o Artigo 14.5. A solicitação deve apresentar o assunto em 

questão de maneira clara e fornecer um resumo dos pedidos segundo este Capítulo, 

inclusive uma indicação das disposições pertinentes do mesmo, explicando como o tema 

afeta os objetivos deste Capítulo e quaisquer outras informações que a Parte julgue 

relevante. As consultas se iniciarão prontamente, depois que uma Parte enviar uma 

solicitação de consulta e, em qualquer caso, não mais que 30 dias depois da data de 

recebimento da solicitação. 

 

2. As consultas serão realizadas pessoalmente ou, caso acordado pelas Partes, por 

videoconferência ou outros meios virtuais. Se as consultas forem realizadas 

pessoalmente, ocorrerão no território da Parte consultada, a menos que acordado de 

outra maneira entre as Partes. 

 

3. As Partes iniciarão as consultas com o objetivo de chegar a uma resolução 

mutuamente satisfatória da questão. Nas questões relacionadas aos acordos multilaterais 

referidos neste Capítulo, as Partes considerarão as informações da OIT, das organizações 

ou órgãos relevantes responsáveis pelos acordos Multilaterais sobre o Meio Ambiente - 

ratificados por ambas as Partes, para promover a coerência entre o trabalho das Partes e 

dessas organizações. Quando for o caso, as Partes podem concordar em procurar a 

orientação de tais organizações ou órgãos, ou de quaisquer especialistas ou agentes que 

julguem adequado. 

 

4. Se uma das Partes considerar que o tema precisa de uma discussão mais 

aprofundada, poderá solicitar, por escrito, que a Subcomissão de CDS seja convocada, 

notificando o Contato - estabelecido de acordo com o Artigo 14.5 - da solicitação. Essa 

                                                      
4 Nota dos Mediadores: A definição das partes que participam das consultas do governo ou da solução de 

controvérsias deve permanecer alinhada com o texto acordado no Título “Solução de controvérsias”, 

quanto à definição das partes de uma controvérsia – como parte da análise para depuração jurídica do 

texto 



Parte Comercial do Acordo de Associação entre UE-

Mercosul 

Sem prejuízo 

16 

 

 

solicitação deve ser feita com pelo menos 60 (sessenta) dias da data de recebimento da 

solicitação sob o parágrafo 1. A Subcomissão de CDS atenderá prontamente e se 

esforçará para chegar a uma resolução da questão que seja mutuamente satisfatória. 

 

5. A Subcomissão de CDS levará em consideração quaisquer visões sobre a 

questão, fornecidas por meio dos [mecanismos da sociedade civil] referidos no Artigo ... 

Do Capítulo ..., bem como quaisquer pareceres técnicos. 

 

6. Qualquer resolução a que cheguem as Partes deve tornar-se pública. 

 

Artigo 17 

Painel de Especialistas 

 

1. Se, no prazo de 120 (cento e vinte) dias de uma solicitação de consultas, nos 

termos do Artigo 16, não se chegar a uma resolução mutuamente satisfatória, uma Parte 

poderá solicitar a criação de um Painel de Especialistas para examinar a questão. 

Solicitações desse tipo devem ser feitas por escrito para o Contato da outra Parte - 

determinado de acordo com o Artigo 14.5, devendo indicar os motivos da solicitação de 

realização do Painel de Especialistas, incluindo uma descrição das medidas em questão e 

indicando as disposições relevantes deste Capítulo que considerar aplicáveis. 

 

2. Exceto se provisionado em contrário neste Artigo, serão aplicadas as 

disposições definidas nos Artigos 8 (Composição do painel de arbitragem), 9 

(Audiências) e 10 (Informações e parecer técnico) do Capítulo 3 (Procedimentos para 

solução de controvérsias), Artigos 23 (Confidencialidade) e 24 (Custos) do Capítulo 4 

(Disposições Gerais) do Título VIII (Solução de controvérsias), bem como o Regimento 

Interno no Anexo I e o Código de Conduta no Anexo II do Título VIII (Solução de 

controvérsias). 

 

3. Em sua primeira reunião depois que este Acordo entrar em vigor, a 

Subcomissão de CDS fará uma lista de pelo menos 15 (quinze) indivíduos que estejam 

dispostos e sejam capazes de atender o Painel de Especialistas. A lista será composta de 

três sublistas: uma sublista proposta pela UE, uma pelo MERCOSUL e uma de 

indivíduos que não tenham a mesma nacionalidade de nenhuma das Partes. Cada Parte 

proporá ao menos cinco nomes para sua sublista. Além disso, as Partes devem selecionar 

pelo menos cinco nomes para a lista de indivíduos com nacionalidade diversa da de 

ambas as Partes. A Subcomissão de CDS assegurará que a lista permaneça atualizada e 

que o número de especialistas seja mantido em pelo menos quinze indivíduos. 
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4. Os indivíduos referidos no parágrafo 3 devem ter conhecimento especializado 

sobre, ou especialidade nas questões abordadas neste Capítulo, incluindo trabalho, meio 

ambiente ou leis de comércio ou na resolução de conflitos originados de acordos 

internacionais. Eles devem ser independentes, atuar em suas capacidades individuais e 

não devem seguir instruções de nenhuma organização ou governos com relação às 

questões relacionadas ao desacordo, nem terem associação com o Governo de nenhuma 

das Partes, devendo cumprir com o Anexo II (Código de Conduta) do Título VIII 

(Solução de controvérsias). 

 

5. Um Painel de Especialistas deve consistir em três membros, a menos que 

acordado de outro modo pelas Partes. O Presidente do painel deve ser da sublista de 

indivíduos que não têm a mesma nacionalidade de nenhuma das Partes. O Painel de 

Especialistas deve ser fixado segundo os procedimentos definidos nos parágrafos 1 e 4 

do Artigo 9 (Composição do painel arbitral) do Capítulo 3 (Procedimentos para solução 

de controvérsias) do Título VIII (Solução de controvérsias). Os especialistas serão 

selecionados dentre os indivíduos relevantes das sublistas referidas no parágrafo 3 deste 

Artigo, de acordo com as disposições pertinentes dos parágrafos 2, 3 ou 5 (Composição 

do painel arbitral) do Capítulo 3 (Procedimentos para solução de controvérsias) do 

Título VIII (Solução de controvérsias). 

 

6. A menos que as Partes acordem de outro modo, no prazo de sete dias da data da 

formação do Painel arbitral, conforme definido no parágrafo 6 do Artigo 8 (Composição 

do painel arbitral) do Capítulo 3 (Procedimentos para solução de controvérsias) do 

Título VIII (Solução de controvérsias), os termos de referência serão: 

“examinar, sob o ponto de vista das disposições pertinentes do Capítulo X [Comércio e 

Desenvolvimento Sustentável] do Acordo de Associação entre UE-Mercosul, a questão 

referida na solicitação de formação do Painel de Especialistas e para emitir um relatório, 

nos termos do Artigo 17 daquele Capítulo, fazendo recomendações para a resolução da 

questão”. 

 

7. No tocante às questões relacionadas, envolvendo os acordos multilaterais 

mencionados neste Capítulo, os pareceres dos especialistas, ou as informações 

solicitadas pelo Painel de Especialistas, segundo os termos do Artigo 10 (Informações e 

Assessoria Técnica) do Capítulo 3 ( Procedimentos para Solução de controvérsias) do 

Título VIII (Solução de controvérsias) devem incluir informações e recomendações dos 

órgãos pertinentes da OIT ou do AMA. Quaisquer informações obtidas sob este 

parágrafo serão fornecidas às partes para seus comentários. 

 

8. O Painel de Especialistas interpretará as disposições deste Capítulo, segundo as 

regras habituais de interpretação do direito público internacional. 
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9. O Painel de Especialistas emitirá um relatório provisório para as Partes, no 

prazo de 90 (noventa) dias do estabelecimento do Painel e um relatório final, no máximo 

60 dias após a emissão do relatório provisório. Esses relatórios descreverão as 

conclusões sobre os fatos, a aplicabilidade das disposições pertinentes e o argumento 

básico embasando quaisquer conclusões e recomendações. Ambas as Partes envolvidas 

podem enviar comentários escritos sobre o relatório provisório para o Painel de 

Especialistas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de sua data de emissão. Após 

considerar eventuais comentários escritos, o Painel de Especialistas poderá alterar o 

relatório e realizar as investigações adicionais que considerem apropriadas. Se o Painel 

considerar que os prazos definidos neste parágrafo não podem ser atendidos, o 

presidente do Painel de Especialistas notificará as Partes, por escrito, informando os 

motivos do atraso e a data em que planeja emitir seu relatório provisório ou final. 

 

10. As Partes devem tornar público o relatório final, no prazo de 15 dias de seu 

envio pelos Painel de Especialistas. 

 

11. As Partes discutirão as medidas devidas a serem implementadas, considerando o 

relatório e as recomendações do Painel de Especialistas. A Parte requerida informará 

seu(sua) ...   

[Grupo de consultores da sociedade civil] mencionado no Artigo ... Do Capítulo ... e a 

outra Parte sobre suas decisões quanto a quaisquer ações ou medidas a serem 

implementadas, no máximo 90 dias depois que o relatório for disponibilizado. A 

Subcomissão sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável monitorará o seguimento 

ao relatório do Painel de Especialistas e suas recomendações. Os ... [Grupos de 

consultores da sociedade civil definidos sob o Acordo] , mencionados no(s) 

Artigo(s)...do Capítulo 

...podem enviar suas considerações para a Subcomissão de CDS nesse sentido. 

 

Artigo 18 

Revisão 

 

1. No intuito de melhorar a consecução dos objetivos deste Capítulo, as Partes 

discutirão nas reuniões da Subcomissão de Comércio e Desenvolvimento Sustentável 

sua efetiva implementação, incluindo uma possível revisão de suas disposições, 

considerando, entre outras coisas, a experiência adquirida, os avanços na política de cada 

Parte, avanços nos acordos internacionais e as opiniões apresentadas pelas partes 

interessadas. 
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2. A Subcomissão de Comércio e Desenvolvimento Sustentável poderá 

recomendar alterações às disposições pertinentes deste Capítulo, de modo a refletir o 

resultado das discussões mencionadas no parágrafo 1, acima, de acordo com o 

procedimento para aditivos, estabelecido no Artigo X [Aditivos].] 


