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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
comerț internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că în cadrul acordurilor comerciale internaționale trebuie luate măsuri în vederea 
respectării standardelor semnificative de mediu și de sănătate, precum și a anumitor aspecte 
legate de sănătatea animalelor; 

2. solicită insistent Comisiei Europene să aibă ca obiectiv definirea contractuală a 
standardelor de mediu și de sănătate în cadrul acordurilor comerciale bilaterale; 

3. consideră că Organizația Mondială a Comerțului trebuie să vegheze la punerea în aplicare a 
respectării obligațiilor; 

4. respinge o armonizare a standardelor de mediu și a celor de sănătate;

5. solicită introducerea unei clauze obligatorii de soluționare a litigiilor;

6. se pronunță în favoarea acordării de beneficii țărilor în curs de dezvoltare;

7. invită Comisia Europeană să solicite Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) ca în 
cadrul litigiilor, să nu ia decizii exclusiv din perspectiva politicii comerciale. Legitimitatea 
măsurilor transfrontaliere privind protecția mediului și a sănătății nu ar trebui stabilită în 
funcție de eventualitatea în care, conform OMC, imixtiunile ar genera perturbări ale liberului 
schimb sau nu;

8. constată că viitoarele acorduri comerciale ar putea fi influențate de actuala criză financiară.
Aceasta nu înseamnă însă că standardele sociale și cele de mediu trebuie neglijate în favoarea 
atingerii altor obiective;

9. solicită Comisiei să realizeze evaluări regulate ale acordurilor comerciale. În acest context, 
trebuie avut în vedere că este necesară o colaborare cu sindicatele și cu organizațiile 
neguvernamentale în vederea asigurării respectării standardelor de mediu, de sănătate și a 
celor sociale;

10. subliniază că sectorul comercial, precum și respectarea normelor referitoare la drepturile 
omului, ale celor sociale și de mediu reprezintă un aspect esențial în ceea ce privește 
asigurarea păcii și a bunăstării în lume, dar care nu poate fi privit ca o soluție la toate 
disensiunile dintre statele lumii; 

11. solicită Comisiei ca, pe baza acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European 
și Comisie, să prezinte Parlamentului informații cuprinzătoare cu privire la toate domeniile 
tematice relevante, în orice moment al negocierilor privind acordurile comerciale 
internaționale;
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12. solicită Comisiei să garanteze un flux de informații eficient, să recunoască în orice 
moment statutul de observatori al trimișilor Parlamentului și să le acorde astfel acces la toate 
ședințele și documentele relevante, având în vedere competențele extinse ale Parlamentului ca 
urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.


