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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. subliniază, având în vedere preambulul OMC și articolul XX literele (b), (d) și (g) din 
GATT, că comerțul internațional nu trebuie să conducă la supraexploatarea resurselor 
naturale și invită Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi pentru a aplica 
principiul preferinței colective în cadrul OMC, în special în ceea ce privește produsele 
durabile, favorabile climei și conforme cu principiile etice;

2. invită Comisia și membrii OMC să depună eforturi pentru a convinge OMC să redacteze 
un aviz în care recunoaște importanța și efectele schimbărilor climatice și să încurajeze 
OMC să ia măsuri pentru ca normele sale să nu submineze, ci să promoveze eforturile 
globale de combatere și atenuare a schimbărilor climatice, precum și de adaptare la 
acestea;

3. își exprimă regretul că membrii OMC nu au găsit încă o modalitate de a integra acest 
tratat în sistemul instituțiilor și normelor ONU care reglementează protecția mediului, 
inclusiv schimbările climatice, precum și dreptatea socială și respectarea tuturor 
drepturilor omului; insistă asupra faptului că obligațiile și obiectivele care decurg din 
acordurile multilaterale privind mediul (AMM), cum ar fi Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice și alte instituții ale ONU (FAO, OIM, OMI) trebuie să aibă 
întâietate asupra interpretării obtuze a normelor comerciale;

4. având în vedere că au trecut mai mult de 15 ani de la Decizia ministerială a OMC privind 
comerțul și mediul, adoptată la Marrakesh la 15 aprilie 1994, solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului, cel mai târziu până la mijlocul anului 2011, un 
raport de evaluare a gradului în care Comitetul pentru comerț și mediu al OMC și-a 
îndeplinit mandatul prevăzut în decizia respectivă, precum și concluziile în legătură cu ce 
mai trebuie făcut, în special în contextul dialogului global referitor la OMC și la atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;

5. invită Comisia și statele membre ca, în cadrul negocierilor OMC și al acordurilor 
comerciale bilaterale, să insiste asupra faptului că liberalizarea comerțului, în special în 
ceea ce privește materiile prime naturale, nu trebuie să pericliteze gestionarea durabilă a 
resurselor și că obiectivele de protejare a climei și de conservare a speciilor trebuie să 
devină parte integrantă a acordurilor; în acest sens, invită Comisia să insiste asupra 
organizării unei reuniuni comune a miniștrilor comerțului și de mediu ai OMC înainte de 
COP UNFCCC de la Johannesburg în 2011; reamintește că UNFCCC este forul în care 
trebuie să se ajungă la un acord internațional privind abordarea schimbărilor climatice;

6. subliniază îndeosebi necesitatea coerenței dintre obiectivele legate de climă și de 
biodiversitate și condițiile comerciale pentru a garanta eficacitatea măsurilor împotriva 
despăduririi;

7. este de opinie că UE, în calitate de cel mai mare bloc comercial internațional, poate stabili 
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standarde la nivel mondial și sprijină dezvoltarea și diseminarea sistemelor de certificare 
și de etichetare ce țin seama de criterii sociale și ecologice; atrage atenția asupra 
activităților încununate de succes ale ONG-urilor internaționale în domeniul dezvoltării și 
promovării etichetelor și certificatelor respective și susține în mod explicit utilizarea 
acestora la scară mai largă;

8. salută introducerea dimensiunii schimbărilor climatice în evaluările impactului asupra 
sustenabilității (EIS) al acordurilor comerciale; ia totuși act de faptul că, în anumite 
situații, cum ar fi Acordul de liber schimb euro-mediteranean, EIS arată că acordul va 
avea un impact nefavorabil asupra climei, care nu a fost abordat înainte de încheierea sa; 
consideră că acordurile comerciale nu ar trebui să submineze în niciun fel acordurile 
multilaterale în domeniul mediului (AMM-urile);

9. speră că UE va da un exemplu bun prin reducerea obstacolelor, cum ar fi taxele vamale și 
alte taxe, din calea comerțului cu tehnologii „verzi” și cu produse favorabile mediului și 
climei și să promoveze așa-numitele bunuri și servicii de mediu, inclusiv pe baza Planului 
de acțiune de la Bali și a Fondului „verde” de la Copenhaga privind clima;

10. solicită încheierea unui acord internațional cu caracter juridic obligatoriu privind protecția 
climei și sprijină ferm obiectivul de reducere cu 30% a emisiilor de CO2 în UE până în 
2020, indiferent de rezultatul negocierilor internaționale, precum și obiectivul pe termen 
lung al UE de reducere a emisiilor de CO2 și de alte gaze cu efect de seră cu cel puțin 85% 
până în 2050;

11. este convins de faptul că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să se bazeze pe 
principiul solidarității între țările industrializate și țările în curs de dezvoltare,  pe cât 
posibil în cooperare strânsă cu ONU, OMC și alte instituții înființate prin acordurile de la 
Bretton Woods; solicită, prin urmare, elaborarea, în cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare, țările emergente și țările industrializate, a unei strategii globale de 
comercializare a cotelor de emisii și de impozitare a energiei și a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, cu scopul, pe de o parte, de a preveni mutarea întreprinderilor (relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon) și, pe de altă parte, de a genera resurse financiare pentru 
măsurile de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la consecințele acestora;

12. consideră că acțiunile individuale care, conform Deciziei Comisiei de negocieri 
comerciale a OMC privind comerțul și mediul din 15 decembrie 1993, afectează relația 
dintre măsurile comerciale și măsurile de mediu, în vederea promovării dezvoltării 
durabile (ca, de exemplu, ajustările fiscale la frontieră și „taxele vamale împotriva 
dumpingului ecologic”) sunt singurele susceptibile să se dovedească a fi compatibile cu 
normele și regimurile OMC, având în vedere starea actuală a jurisprudenței OMC în acest 
domeniu, dacă sunt adoptate în cadrul unui acord global obligatoriu din punct de vedere 
juridic sub autoritatea UNFCCC și de aceea solicită Comisiei să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului, înainte de COP17 din Africa de Sud, o comunicare privind modul 
în care un astfel de sistem ar putea fi introdus în orice acord post-Kyoto;

13. recunoaște faptul că normele OMC nu sunt incompatibile cu măsurile la frontieră de 
neutralizare a efectului politicilor interne de a încorpora costurile externe de mediu în 
prețul produselor, atât timp cât astfel de ajustări nu sunt discriminatorii;
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14. susține fără niciun echivoc ideea că ajustările fiscale la frontieră nu ar trebui să 
funcționeze ca un instrument de protecționism, ci, mai degrabă, ca un mijloc de a reduce 
emisiile; consideră că UE ar trebui să aloce o parte din veniturile potențiale în scopul 
achitării obligațiilor financiare care îi revin în cadrul UNFCCC;

15. constată că emisiile de CO2 generate de comerțul internațional pot fi reduse semnificativ, 
de exemplu prin alegerea mijlocului de transport în funcție de criterii legate de eficiență și 
de mediu; solicită includerea costurilor de transport și de mediu în prețul produselor 
(internalizarea costurilor externe), în special prin includerea transportului maritim, care 
reprezintă 90% din transporturile aferente comerțului internațional, în schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii (ETS);

16. solicită Comisiei și statelor membre să facă tot ce le stă în putință pentru a realiza un 
acord obligatoriu din punct de vedere juridic privind reducerea emisiilor aferente 
transportului naval, în contextul Organizației Maritime Internaționale;

17. se opune acordării de subvenții pentru combustibilii fosili și solicită intensificarea 
sprijinului pentru promovarea energiilor regenerabile favorabile mediului și pentru 
identificarea și dezvoltarea unor surse de energie descentralizate, în special în țările în 
curs de dezvoltare; în acest context, reamintește acordul G20 de a elimina treptat 
subvențiile pentru combustibilii fosili și solicită Comisiei să facă propuneri pentru o 
strategie europeană de punere în aplicare a acestuia, stabilind termene și mecanisme de 
compensare clare unde este cazul;

18. susține promovarea mai intensă a energiilor regenerabile și recomandă ca guvernele 
statelor membre să urmeze o politică coerentă și să creeze un cadru juridic obligatoriu 
care să permită adoptarea, pe termen lung, a unui program etapizat de ajutoare care să 
contribuie la deschiderea pieței și la crearea unor infrastructuri minime, un element 
esențial într-o perioadă de criză și incertitudine economică;

19. pledează pentru elaborarea unor criterii și standarde de durabilitate veritabile și cu caracter 
juridic obligatoriu în domeniul producției de biocombustibili și de biomasă, care țin seama 
de emisiile de gaze generatoare de schimbări climatice și de particule mici, rezultate din 
modificarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) și de întreg ciclul de producție; 
subliniază că garantarea aprovizionării cu alimente a populației trebuie să aibă prioritate 
față de producția de biocombustibili și că sustenabilitatea politicii și a practicii de 
exploatare a teritoriului trebuie să fie integrată urgent într-o abordare mai holistică.
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