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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că creșterea emisiilor de CO2 legate de transporturi și de comerțul 
internațional subminează eficacitatea strategiei UE privind schimbările climatice; 
consideră că acest argument este suficient pentru a trece de la o strategie de dezvoltare 
bazată pe exporturi la o dezvoltare endogenă axată pe consumul și producția locale și 
diversificate în țările în curs de dezvoltare; reamintește că o astfel de strategie ar avea 
efecte pozitive asupra ocupării forței de muncă atât în UE, cât și în țările în curs de 
dezvoltare;

2. regretă că o parte semnificativă a comerțului internațional constă în produse omogene care 
ar putea fi fabricate la fel de ușor la nivel local și că transportul necesar nu își suportă 
propriile costuri de mediu;

3. constată cu îngrijorare că globalizarea economică a condus adesea la un model agricol 
bazat pe monoculturile destinate exportului, favorizând practici agricole nedurabile în 
multe țări în curs de dezvoltare; consideră că regimurile comerciale ar trebui să reflecte în 
mod corespunzător nevoile micilor fermieri și ale comunităților rurale, în special în țările 
în curs de dezvoltare, acordând, în același timp, stimulente pentru agricultura ecologică, 
ce prezintă un nivel mai scăzut de emisii de dioxid de carbon și contribuie, prin urmare, la 
atenuarea schimbărilor climatice; solicită să se instituie o serie de standarde la nivel 
național și internațional pentru un comerț de calitate și să se permită guvernelor să 
condiționeze accesul pe piață de respectarea acestor standarde, de exemplu, să acorde un 
acces preferențial pe piață produselor care respectă anumite standarde în materie de 
dezvoltare durabilă;

4. subliniază că țările dezvoltate trebuie să fie primele care își reduc emisiile de CO2; 
consideră că instituirea de standarde și sistemele de etichetare și de certificare sunt 
instrumente cu un potențial uriaș de reducere a consumului de energie, vizând astfel 
problematica schimbărilor climatice; invită statele membre să își consolideze legislația 
referitoare la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
(ETS), fixând un preț minim pentru carbon; consideră că mecanismul de dezvoltare curată 
(MDC) nu a răspuns nevoilor țărilor celor mai vulnerabile;

5. regretă faptul că niciunul dintre acordurile OMC actuale nu face trimitere directă la 
schimbările climatice, securitatea alimentară și Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului; 
regretă dezvoltarea biopirateriei legate de semințele rezistente la schimbările climatice; 
consideră că sunt necesare modificări ale normelor OMC pentru a asigura coerența și 
consecvența cu angajamentele asumate în cadrul Protocolului de la Kyoto și al acordurilor 
multilaterale în domeniul mediului (AMM); solicită reformarea urgentă a OMC pentru a 
permite distincția între produse în funcție de metodele de producție și procesare (MPP) și
introducerea unor noi facilități prin utilizarea „licențierii obligatorii” în temeiul Acordului 
TRIPS;

6. subliniază faptul că transferul sporit de tehnologie către țările în curs de dezvoltare ca 
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mijloc de a aborda relocarea emisiilor de dioxid de carbon va fi un element esențial al 
unui regim privind clima după 2012; regretă că transferul de tehnologie reprezintă doar o 
mică parte din ajutorul oficial pentru dezvoltare; îndeamnă statele membre să acorde 
asistență tehnică și financiară suplimentară țărilor în curs de dezvoltare pentru ca acestea 
să facă față consecințelor schimbărilor climatice, să respecte standardele legate de climă și 
să realizeze evaluări de impact prealabile ale standardelor și ale sistemelor de etichetare și 
de certificare;

7. invită UE să preia inițiativa în ceea ce privește identificarea principalelor bariere din calea 
diseminării în țările în curs de dezvoltare a tehnologiilor menite să combată schimbările 
climatice;

8. îndeamnă UE să utilizeze drept instrument de dezvoltare dispozițiile generale de mediu 
din cadrul acordurilor comerciale bilaterale și regionale, evidențiind necesitatea aplicării 
corespunzătoare a clauzelor de mediu și a mecanismelor de cooperare în vederea 
promovării transferului de tehnologie, a asistenței tehnice și a consolidării capacităților; 

9. subliniază că trebuie să se facă eforturi pentru ca efectele negative ale comerțului asupra 
mediului să se reflecte în prețuri și pentru a se asigura respectarea principiului „poluatorul 
plătește”; solicită ca sistemele de etichetare și de informare cu privire la standardele de 
mediu să fie sincronizate;

10. consideră că este important ca angajamentele internaționale de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră să se aplice și transportului aerian internațional de pasageri și de 
mărfuri;

11. invită Comisia să includă în mod sistematic clauze de mediu în acordurile comerciale 
încheiate cu țări din afara UE, vizând în special reducerea emisiilor de CO2 și transferul de 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon;

12. este de părere că noile acorduri internaționale de protecție a climei trebuie să conțină 
garanții ferme cu privire la reducerea impactului negativ asupra mediului al comerțului cu 
lemn și la stoparea despăduririlor, amploarea acestora constituind un motiv de îngrijorare;

13. consideră esențială existența unor standarde stricte de sustenabilitate pentru comerțul 
internațional cu biocombustibili, având în vedere impactul lor social și de mediu 
contradictoriu;
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