
PA\834796RO.doc PE450.854v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerţ internaţional

2010/2110(INI)

13.10.2010

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la agricultura UE și comerțul internațional
(2010/2110(INI))

Raportoare pentru aviz (*): Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură 



PE450.854v01-00 2/4 PA\834796RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\834796RO.doc 3/4 PE450.854v01-00

RO

SUGESTII

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

1. invită Comisia să respecte cu strictețe mandatul său de negociere în cadrul OMC, care 
stabilește ca limită a acțiunilor sale reforma PAC deja definitivată, cu condiția obținerii 
unor concesii echivalente din partea partenerilor săi comerciali; reamintește angajamentul 
UE de a elimina subvențiile la export cu condiția strictă ca partenerii comerciali să facă 
același lucru în privința acestor subvenții, precum și în ceea ce privește măsurile prevăzute 
pentru export cu efect echivalent;

2. reamintește faptul că reforma PAC din 2003 și „controlul sănătății” din 2008 au 
demonstrat seriozitatea angajamentelor UE privind reforma, anticipând rezultatele posibile 
ale Rundei de la Doha, în timp ce concesiile echivalente nu au fost încă oferite de către 
partenerii comerciali ai UE;

3. salută acordul privind comerțul cu banane, care pune capăt la douăzeci de ani de dispute 
în cadrul OMC și constituie un pas important către consolidarea unui sistem comercial 
multilateral reglementat; constată că acordul privind comerțul cu banane contribuie în 
mod decisiv la rezolvarea problemelor legate de produsele tropicale și preferințele din 
cadrul negocierilor OMC; consideră că acest acord consolidează poziția UE privind 
agricultura în Runda de la Doha; invită UE să exploateze acest progres important pentru a 
contribui la avansarea negocierilor OMC; 

4. invită Comisia să continue să solicite OMC, în cadrul priorităților sale majore, o protecție 
mai eficace a indicațiilor geografice (IG) prin extinderea nivelului mai ridicat de protecție 
disponibil în prezent pentru vinuri și spirtoase (articolul 23 din Acordul TRIPS) la toate 
IG, precum și prin instituirea unui sistem de notificare și înregistrare a indicațiilor 
geografice;

5. invită Comisia să mențină o poziție fermă în ceea ce privește includerea IG în sfera de 
aplicare a Acordului comercial de combatere a contrafacerii și în cadrul negocierilor 
comerciale bilaterale; 

6. consideră că acordurile comerciale bilaterale pot complementa în mod util procesele 
multilaterale prin înregistrarea unor progrese privind chestiuni specifice, cum ar fi 
indicațiile geografice și normele sociale și de mediu; subliniază importanța unei abordări 
coerente a acestor chestiuni în diversele acorduri bilaterale;

7. subliniază faptul că, în cadrul negocierilor OMC și a altor acorduri comerciale 
internaționale, Comisia trebuie să încerce să ofere asigurări că produsele agricole 
importate respectă aceleași cerințe și standarde în materie de securitate alimentară, 
bunăstarea animalelor și protecția mediului care sunt impuse și în cazul produsele agricole 
produse în UE;

8. subliniază importanța unei implementări stricte a normelor preferențiale de origine; 
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solicită o revizuire a tuturor preferințelor comerciale acordate de către Uniunea Europeană 
economiilor emergente, cum ar fi China, India și Brazilia;

9. reafirmă importanța comerțului agricol pentru dezvoltarea economică și eradicarea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare; invită UE să sprijine țările ACP să se adapteze la 
concurența din ce în ce mai mare constituită de țările din America Latină (comerțul sud-
sud);

10. subliniază că este necesar ca politica comercială să contribuie la abordarea provocărilor în 
materie de securitate alimentară; solicită consolidarea supravegherii și coordonarea 
măsurilor de restricționare a exporturilor pentru a împiedica agravarea unei crize 
alimentare care ar putea apărea în viitor.


