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SUGESTII

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

1. consideră că utilizarea eficientă a resurselor este un element esențial al relațiilor externe 
ale Uniunii, iar comerțul cu bunuri și servicii ecologice poate fi un instrument de 
dezvoltare economică durabilă, de care să beneficieze atât comerțul, cât și mediul;

2. reamintește faptul că susținerea și salvgardarea unui sistem comercial multilateral deschis 
și nediscriminatoriu și protecția mediului se pot consolida reciproc;

3. salută activitatea depusă pe parcursul Rundei de negocieri de la Doha în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la reducerea sau la eliminarea barierelor 
tarifare și netarifare din calea comerțului cu bunuri și servicii ecologice și încurajează 
părțile să continue activitatea pentru o mai clară definire a bunurilor ecologice;

4. subliniază faptul că deschiderea piețelor mondiale la bunurile și serviciile ecologice 
contribuie la creșterea posibilităților în sectorul exporturilor, la difuzarea tehnologiilor și 
la stimularea inovației, la scăderea prețurilor, la creșterea calității, precum și la o mai 
mare diversitate a ofertei pentru consumatori;

5. reafirmă faptul că toate acordurile bilaterale europene trebuie să includă un capitol 
ambițios privind sustenabilitatea, ca în cazul recentului Acord de liber schimb între UE și 
Republica Coreea; acest acord cuprinde un capitol dedicat comerțului și dezvoltării 
durabile, care extinde definiția sustenabilității dincolo de domeniul de aplicare al 
acordurilor precedente și prevede înființarea unui comitet special pentru a monitoriza 
punerea în aplicare a angajamentelor asumate în domeniul mediului;

6. consideră că introducerea preferințelor tarifare pentru produsele și serviciile ecologice în 
Sistemul generalizat de preferințe poate reprezenta o valoare adăugată în cadrul 
schimburilor comerciale ale UE cu țările în curs de dezvoltare și un stimulent suplimentar 
pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020.


