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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. recunoaște că acordurile comerciale internaționale pot contribui la ameliorarea 
standardelor în domeniul mediului și al drepturilor omului prin intermediul unor 
angajamente obligatorii, cu condiția ca aceste angajamente să fie implementate, 
monitorizate și aplicate în mod corespunzător;

3. solicită insistent Comisiei Europene să aibă ca obiectiv definirea contractuală a 
standardelor de mediu și de sănătate în cadrul acordurilor comerciale bilaterale pe care 
le negociază în prezent cu Coreea de Sud, Peru, Columbia, India, țările ACP, Consiliul 
de Cooperare al Golfului și un număr de țări participante la Politica europeană de 
vecinătate (PEV), acordând o atenție deosebită drepturilor lucrătorilor și protecției 
copiilor și femeilor, precum și standardelor în domeniul schimbărilor climatice, 
siguranței produselor și informațiilor pentru consumatori;

4. constată că măsurile și politicile privind schimbările climatice se intersectează din ce 
în ce mai mult cu comerțul internațional și solicită Organizației Mondiale a 
Comerțului să includă în continuare schimbările climatice în cadrul programului său 
de lucru și să definească norme și standarde specifice în acest sens;

5. consideră că Organizația Mondială a Comerțului ar trebui monitorizeze punerea în 
aplicare a măsurilor de asigurare a conformității și insistă asupra faptului că, în calitate 
de reprezentant al Uniunii Europene pe lângă Organizația Mondială a Comerțului, 
Comisia ar trebui să fie implicată îndeaproape în această activitate de monitorizare;

6. solicită o armonizare a standardelor de mediu și a cerințelor de sănătate, drept obiectiv 
final de îndeplinit la nivel mondial și insistă asupra necesității de a dezvolta și 
ameliora aceste standarde la nivel regional atunci când sunt puse în aplicare acordurile 
comerciale internaționale;

7. consideră că respectarea standardelor sociale, de mediu și de sănătate ar trebui să 
reprezinte o condiție prealabilă pentru negocierile comerciale internaționale;

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

9. se pronunță în favoarea acordării de beneficii țărilor în curs de dezvoltare cu economie 
emergentă, cu condiția ca acestea să dovedească determinare în respectarea 
standardelor sociale, de mediu și de sănătate europene; țările în curs de dezvoltare cu 
economie emergentă sunt acele țări care nu mai prezintă toate caracteristicile specifice 
țărilor în curs de dezvoltare și astfel se poate considera că dinamica economică proprie 
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le va permite acestor țări să depășească caracteristicile structurale tipice ale unui stat în 
curs de dezvoltare într-un orizont de timp previzibil;

10. invită Comisia Europeană să solicite Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) ca, 
în cazul litigiilor, să nu acționeze exclusiv pe baza unor considerente de politică 
comercială; consideră că legitimitatea măsurilor transfrontaliere de protecție a 
mediului și a sănătății nu ar trebui să depindă de clasificarea acestor intervenții de 
către OMC ca fiind generatoare sau nu de perturbări ale liberului schimb;

11. ia act de faptul că viitoarele acorduri comerciale ar putea fi influențate de actuala criză 
financiară; consideră că aceasta nu trebuie să însemne neglijarea standardelor sociale 
și de mediu, îndeosebi în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și 
gestionarea deșeurilor periculoase, în favoarea atingerii altor obiective;

12. recunoaște că standardele înalte în domeniul protecției mediului și al drepturilor 
lucrătorilor în UE pot crea un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile europene 
care concurează cu produse și servicii provenite din țări terțe cu standarde de acest gen 
mai puțin stricte; consideră că ameliorarea și punerea în aplicare a acestor standarde în 
țările terțe prin intermediul condițiilor incluse în acordurile comerciale internaționale 
ar genera o concurență mai loială pentru întreprinderile europene, ameliorând, în 
același timp, protecția mediului și drepturile omului, precum și drepturile sociale și ale 
lucrătorilor în aceste țări terțe;

13. consideră că Organizația Mondială a Comerțului și statele membre ale acesteia trebuie 
să ajungă la un acord în legătură cu crearea unei piețe mondiale deschise pentru 
bunurile, serviciile și tehnologiile de mediu, ca mijloc de a consolida comerțul 
internațional și de a permite tehnologiilor și investițiilor ecologice să circule liber în 
întreaga economie mondială;

14. solicită Comisiei să insiste în privința adoptării unui Acord privind bunurile și 
serviciile ecologice, ca parte a Rundei de negocieri de la Doha din cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului, având drept obiectiv liberalizarea comerțului cu tehnologiile 
ecologice de importanță majoră;

15. solicită Comisiei să realizeze evaluări regulate ale acordurilor comerciale, precum și 
să țină la curent Parlamentul și să îl informeze în mod periodic cu privire la aceste 
evaluări, asigurându-se, totodată, o colaborare efectivă atât cu organismele de 
reglementare naționale și internaționale, cât și cu sindicatele și cu organizațiile 
neguvernamentale în vederea garantării respectării standardelor sociale, de mediu și de 
sănătate;

16. subliniază că sectorul comercial, precum și respectarea standardelor din domeniul 
drepturilor omului, al drepturilor sociale și de mediu reprezintă un aspect esențial în 
ceea ce privește asigurarea păcii și a bunăstării în lume, dar nu reprezintă o soluție la 
toate disensiunile dintre state; cu toate acestea, constată că situațiile politice fără ieșire 
pot fi depășite prin consolidarea relațiilor comerciale, garantând, astfel, definirea 
intereselor comune, în special în domeniul protecției mediului, ca mijloc de evitare a 
conflictelor;
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17. 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;

18. solicită Comisiei să garanteze un flux de informații eficient, să acorde în orice moment 
delegaților Parlamentului statutul de observatori și, implicit, 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.
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