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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la politica comercială internaţională în contextul imperativelor legate de 
schimbările climatice (2010/2103(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rapoartele celor trei grupuri de lucru ale Grupului de experți 
interguvernamentali privind schimbările climatice (GISC), publicate în 20071,

– având în vedere pachetul legislativ privind schimbările climatice adoptat de Consiliul 
European la 17 decembrie 2008,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 29 şi 30 octombrie 2009 privind 
negocierile referitoare la schimbările climatice,

– având în vedere summitul ONU privind schimbările climatice care a avut loc la 
Copenhaga (Danemarca) între 7 – 18 decembrie 2009 şi acordul de la Copenhaga care a 
urmat,

– având în vedere rezoluţiile anterioare ale Parlamentului privind schimbările climatice, în 
special cea din 10 februarie 2010 referitoare la rezultatele summitului de la Copenhaga2, 
precum şi rezoluţia din 29 noiembrie 2007 referitoare la comerţul şi schimbările 
climatice3,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 26 mai 2010 intitulată „Analiză a opţiunilor 
pentru depăşirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră şi 
evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon” (COM(2010)0265),

– având în vedere comunicările Comisiei din 19 iunie 2010 privind durabilitatea 
biocarburanţilor şi a biolichidelor4,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 4 noiembrie 2008 intitulată „Iniţiativa privind 
materiile prime – satisfacerea necesităţilor noastre esenţiale pentru asigurarea creşterii 
economice şi locurilor de muncă în Europa” (COM(2008)0699),

– având în vedere raportul elaborat de Organizaţia mondială a comerţului şi programul 
Naţiunilor Unite privind mediul „Comerţul şi schimbările climatice” lansat la 26 iunie 
2008,

                                               
1 Schimbările climatice 2007: Raport de sinteză; Publicat sub îndrumarea lui Rajendra K. Pachauri şi Andy 
Reisinger, Genève 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; şi rapoartele grupurilor de lucru: 
Elementele ştiinţifice, Contribuţia Grupului de lucru I, publicat sub îndrumarea lui S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor şi H.L. Miller, Jr.; Consecinţe, adaptare şi vulnerabilitate, 
Contribuţia Grupului de lucru II, publicat sub îndrumarea lui M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der 
Linden şi C. Hanson; Atenuarea schimbărilor climatice, Contribuţia Grupului de lucru III, publicat sub 
îndrumarea lui B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave şi L. Meyer. 
2 Texte adoptate la această dată, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 JO C 297 E, 20.11.2008, p. 32.
4 JO C 160, 19.6.2010, p.1 şi p. 8.
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– având în vedere declaraţia şefilor de stat şi de guvern din cadrul summitului G20 de la 
Pittsburgh, din 24 şi 25 septembrie 2009,

– având în vedere studiul Institutului pentru strategii climatice „Tackling leakage in a world 
of unequal carbon prices” („Soluţionarea scurgerilor într-o lume a preţurilor inegale la 
carbon”) publicat în iunie 2010;1 cel al Institutului CE Delft „Why the EU could and 
should adopt highergreenhouse gas reduction targets” („De ce UE ar putea şi ar trebui să 
adopte obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”), 
publicat în martie 2010;2 cel al institutului Sandbag, „Lista de carbon îmbogăţit: 
Companiile care profită de sistemul UE de comercializare a emisiilor”, publicată în 
februarie 2010,3 şi cel al Institutului Carbon Trust, „Fluxuri internaţionale de carbon”,

– având în vedere „Evaluarea internaţională a ştiinţelor şi tehnologiilor agricole pentru 
dezvoltare”, publicată în 2008,4

– având în vedere normele privind investiţia Energy Charter, care stau la baza cazului 
„Vattenfall Europe Generation AG Europa Vattenfall/Republica Federală Germania din 
27 aprilie 2009,5 în cadrul căruia o întreprindere se opune unui stat membru care 
consolidează normele în materie de mediu, 

– având în vedere Legea privind energia verde adoptată la Ontario, la 14 mai 2009,6

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, precum şi cel al Comisiei pentru 
dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât repercusiunile economice, sociale şi ecologice ale încălzirii globale ating proporţii 
alarmante şi că o limitare a acestei încălziri sub 2° C este indispensabilă;

B. întrucât acordul încheiat la summitul ONU de la Copenhaga privind schimbările climatice 
din decembrie 2009 nu este suficient pentru că UE nu a reuşit să joace un rol important 
din cauza lipsei de ambiţie şi a obiectivelor şi din cauza lipsei de solidaritate;

C. întrucât summitul de la Cancun trebuie să constituie o etapă solidă către încheierea unui 
acord operaţional, permiţând limitarea încălzirii globale a planetei sub 2°C, lucru care va 

                                               
1 Susanne Droege şi Simone Cooper, Soluţionarea scurgerilor într-o lume a preţurilor inegale la carbon – Un 
studiu pentru Grupul Greens/EFA, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, și Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review („De ce UE ar putea şi ar trebui să adopte obiective mai 
ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră – analiză documentară”), Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, Lista carbon îmbogăţit: Companiile care profită de pe urma sistemului UE de comercializare a 
emisiilor, Analiza companiei privind sistemul UE de comercializare a emisiilor, realizată în asociație cu 
carbonmarketdata.com, februarie 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 Centrul internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii, ICSID cauza nr. ARB/09/6
6 Ministerul energiei din Ontario, Legea privind energia verde, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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deveni în mod rapid obligatoriu;

D. întrucât lupta împotriva schimbărilor climatice reprezintă un factor de competitivitate, 
priorităţile europene în domeniu fiind economisirea de energie şi sursele de energie 
regenerabilă care pot îmbunătăţi securitatea energetică a Uniunii şi care deţin un puternic 
potenţial în materie de dezvoltare industrială, de inovaţie, de planificare teritorială şi de 
creare de locuri de muncă;

E. întrucât responsabilitatea climatică a Uniunii Europene nu poate fi limitată la emisiile de 
gaze cu efect de seră pe teritoriul său, emisiile aferente consumului fiind mult mai mari 
decât cele asociate cu producţia de pe teritoriul său, acestea atingând, conform estimărilor 
recente, aproximativ 35 % în Regatul Unit, 45 % în Franţa sau 60 % în Suedia;

F. întrucât, prin urmare, normele comerciale sunt esenţiale în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi că Uniunea în calitate de primă putere comercială globală poate exercita o 
influenţă puternică asupra acestora,

1. salută ambiţia Consiliului European de a reduce emisiile europene de gaze cu efect de seră 
cu 80-95 % până în 2050 faţă de 1990, o ambiţie necesară pentru ca Uniunea să-și 
recâştige poziţia de lider în domeniul climei la nivel internațional, în timp ce alte ţări sunt 
intens implicate în economia verde, în special prin intermediul planurilor de redresare 
economică ale acestora; sprijină cu fermitate obiectivul de reducere a emisiilor europene 
cu 30 % până în 2020, indiferent de rezultatele negocierilor internaţionale;

2. subliniază faptul că politicile comerciale ale Uniunii Europene – la nivel bilateral, 
plurilateral şi multilateral – reprezintă un instrument şi nu un scop în sine, precum și că 
acestea trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele sale de combatere a schimbărilor 
climatice şi să anticipeze încheierea unui acord ambiţios privind clima;

3. prin urmare, consideră că normele OMC trebuie să fie interpretate şi să evolueze astfel 
încât să sprijine angajamentele asumate în cadrul acordurilor multilaterale de mediu 
(AMM); solicită Comisiei să depună eforturi în vederea elaborării unui consens în cadrul 
OMC pentru a acorda secretariatelor AMM statutul de observator la toate reuniunile OMC 
privind domeniul lor de expertiză, precum şi un rol de consilier în cadrul procedurilor de 
soluţionare a litigiilor legate de mediu;

Consolidarea interacţiunii pozitive între comerţ şi protecţia climei

4. recunoaşte rolul pozitiv pe care îl pot juca schimburile comerciale în cadrul furnizării de 
bunuri şi servicii care contribuie la protecția climei; consideră că protecția climei şi 
liberalizarea comerţului pot să se sprijine reciproc, facilitând schimburile de bunuri şi 
servicii ecologice, dar că este mai întâi necesar să se stabilească o listă de bunuri şi 
servicii în conformitate cu criteriile stricte de mediu şi în colaborare cu ţările membre ale 
OMC;

5. subliniază importanţa inovării în domeniul tehnologiilor ecologice şi recunoaşte rolul pe 
care îl pot avea schimburile comerciale în cadrul transferului dintre ţări al acestor 
tehnologii;
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6. recunoaşte că încurajarea inovării ar putea parcurge diferite sisteme de recompensă –
punerea în comun a brevetelor, drepturi de proprietate intelectuală, preţ – şi că aceste 
sisteme nu favorizează în acelaşi mod transferurile de tehnologii; se interesează în special 
de efectul drepturilor de proprietate intelectuală asupra transmiterii tehnologiilor 
viitorului, cum ar fi biocombustibilii din a doua generaţie, bateriile sau hidrogenul; prin 
urmare, solicită Comisiei să studieze toate sistemele de recompensă pentru inovare, luând 
în considerare riscul de excludere a anumitor ţări şi să integreze rezultatele acestei 
activități în cadrul diplomaţiei sale climatice;

7. își exprimă îngrijorarea în legătură cu efectul de denaturare a subvenţiilor pentru 
combustibilii fosili asupra schimburilor comerciale mondiale, impactul acestora asupra 
climei şi costul lor pentru finanţele publice; salută în mod favorabil angajamentul G20 în 
favoarea eliminării treptate a acestor subvenţii;

8. speră că Uniunea Europeană îşi va asuma un rol de lider la nivel internaţional pe această 
temă şi solicită Comisiei să propună rapid un calendar pentru eliminarea acestor subvenţii 
în cadrul Uniunii, cu observaţia că un astfel de proces ar trebui să includă punerea în 
aplicare a măsurilor de însoţire sociale şi industriale; reaminteşte, pe de altă parte, 
solicitarea Parlamentului European adresată Comisiei şi statelor membre de a împiedica 
agenţiile de credit la export şi Banca Europeană de Investiţii să acorde credite pentru 
proiecte cu impact negativ asupra climei;

Preţuri mai echitabile în comerţul internaţional şi evitarea scurgerilor de carbon

9. constată că liberalizarea comerţului poate fi contraproductivă pentru protecţia climei în 
cazul în care anumite ţări transformă lipsa lor de acţiune în domeniul climei într-un 
avantaj concurențial; prin urmare, propune o reformă a normelor antidumping ale OMC 
pentru ca acestea să includă chestiunea preţului ecologic echitabil, bazat pe standarde 
mondiale pentru protecţia climei;

10. constată, totuşi, că negocierea privind clima se bazează pe principiul „responsabilităţii 
comune, dar diferenţiate” şi că lacunele politicilor climatice în ţările în curs de dezvoltare 
se explică, în general, prin capacitatea lor financiară sau tehnologică limitată şi nu printr-
un obiectiv de dumping ecologic;

11. în acest context, speră că dezbaterea europeană privind scurgerile de carbon industrial 
legate de sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
(ETS) şi privind modalităţile de remediere este abordată cu grijă; 

12. reaminteşte într-adevăr că, potrivit ultimei comunicări a Comisiei din 26 mai 2010 (COM 
(2010) 0265) privind acest subiect, puţine sectoare industriale sunt semnificativ mai 
sensibile la scurgerile de carbon şi consideră că identificarea lor necesită o analiză 
sectorială detaliată; solicită Comisiei să recurgă rapid mai degrabă la o astfel de abordare 
decât la anumite criterii cantitative identice pentru toate sectoarele industriale;

13. subliniază faptul că nu există o soluţie unică pentru sectoarele industriale sensibile la 
scurgerile de carbon, și că natura produsului sau chiar structura pieţei reprezintă criterii 
esenţiale pentru selectarea instrumentelor disponibile (alocarea de cote cu titlu gratuit, 
ajutor de stat sau ajustare la frontiere);
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14. regretă faptul că se recurge masiv la alocarea cu titlu gratuit a cotelor, în timp ce mai 
multe studii recente arată că aceasta poate genera profituri semnificative pentru anumite 
întreprinderi şi că nu împiedică întreprinderile beneficiare să îşi relocalizeze parţial sau 
total producţia;  solicită ca în cazul relocalizării totale sau parţiale, cotele alocate să fie 
returnate imediat şi ca o parte dintre acestea să fie alocate unui fond de transformare 
socială şi ecologică a zonelor cu activitate scăzută;

15. reaminteşte că ajustarea la frontiere, în loc să scadă restricțiile privind carbonul în cadrul 
producţiei europene, permite supunerea produselor europene şi importate la aceleaşi 
restricții referitoare la carbon care pot fi eventual puternice; consideră că acest instrument 
nu deţine un real interes şi o legitimitate cu excepţia cazului în care este asociat cu 
scoaterea la licitație a cotelor, şi că această licitaţie este crucială pentru acceptabilitatea 
acestuia de către ţările partenere şi pentru compatibilitatea acestuia cu normele OMC;

Favorizarea diferenţierii produselor în funcţie de impactul acestora asupra climei

16. reaminteşte că protecția climei parcurge politici publice diferite – etichetarea carbonului, 
contracte de achiziții publice cu criterii ecologice stricte, norme, subvenţii, impozite, cote 
– care diferenţiază produsele în funcţie de procesul şi metodele lor de producţie (PMP) şi 
că se poate dovedi necesar ca aceste politici să se aplice, atât produselor europene, cât şi 
produselor importate;

17. reaminteşte cadrul OMC care permite adoptarea de măsuri de îmbunătăţire a comerţului în 
cazul în care acestea se dovedesc a fi necesare, proporţionale şi nu discriminează ţările în 
care condiţiile de producţie sunt identice; constată totuşi că este nevoie în mod urgent de 
clarificări pentru ca aceste măsuri să se poată aplica pe baza unor criterii climatice 
referitoare la PMP a acestor produse;

18. solicită Comisiei să depună eforturi pentru reluarea discuţiilor din cadrul OMC privind 
PMP şi capacitatea de diferenţiere a produselor similare pe baza amprentei lor de carbon, 
a amprentei energetice a acestora sau a normelor tehnologice; consideră că o astfel de 
iniţiativă poate fi acceptată de către membrii OMC dacă este însoţită de măsuri care să 
faciliteze transferul de tehnologii;

19. cu toate acestea, speră că lipsa actuală de claritate asupra PMP în cadrul OMC nu conduce 
Uniunea într-un impas, aceasta trebuind să exploateze aceste marje de manevră; prin 
urmare, solicită Comisiei să recurgă în mod sistematic la etichete sau la criterii de 
durabilitate în cadrul negocierilor comerciale şi în acordurile comerciale bilaterale şi 
multilaterale pentru produsele care au impact asupra climei;

20. din acest motiv, salută instituirea de către Uniunea Europeană a criteriilor de durabilitate 
pentru biocarburanţii produşi în cadrul Uniunii şi importaţi; solicită Comisiei Europene să 
ia în considerare extinderea acestei abordări la biomasă şi produsele agricole; cu toate 
acestea, aşteaptă să fie luate în considerare schimbările indirecte în utilizarea terenurilor 
legate de biocombustibili, în conformitate cu angajamentul asumat de Comisie în fața 
Parlamentului European;

Liberalizarea comerţului nu trebuie să submineze politicile climatice ambiţioase
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21. își exprimă preocuparea cu privire la dorinţa Comisiei de a impune în cadrul acordurilor 
comerciale liberalizarea comerţului cu lemn, în special eliminarea restricţiilor privind 
exportul acestuia, în ciuda riscului crescut de defrişări şi a efectelor negative asupra 
climei, biodiversităţii, dezvoltării şi populaţiilor locale;

22. subliniază faptul că liberalizarea produselor agricole a determinat multe ţări în curs de 
dezvoltare să adopte modele agricole bazate pe monoculturi şi pe export, aceste sisteme 
agricole fiind extrem de vulnerabile la schimbările climatice şi putând conduce la o 
defrişare masivă; își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul anumitor subvenţii 
agricole europene asupra capacităţii ţărilor de a garanta securitatea lor alimentară, în 
special în contextul schimbărilor climatice; solicită Comisiei să nu accepte un acord 
comercial care ar duce la creşterea defrişărilor şi să se asigure că acordurile comerciale şi 
mijloacele de sprijin public european pentru agricultură nu subminează perspectivele 
politicilor agricole care integrează combaterea schimbărilor climatice în cadrul 
obiectivului de suveranitate alimentară;

23. contestă dispoziţiile care, în cadrul acordurilor comerciale şi de investiţii, permit 
investitorilor să se opună unei ţări care ar consolida politicile sale climatice; consideră că 
normele de soluționare a conflictelor între un investitor şi un stat nu se pot lua în 
considerare decât dacă un cadru juridic clar permite ţării să ia măsuri de protecție a 
mediului care să fie în concordanţă cu obiectivele globale în acest domeniu;

24. solicită Comisiei să nu se opună în mod sistematic clauzelor de conţinut local ale 
politicilor climatice ale partenerilor săi, precum în cazul Legii privind energia verde 
adoptată la Ontario;  consideră într-adevăr că aceste clauze garantează acceptabilitatea 
acestor politici de către cetăţeni şi întreprinderi; în plus, consideră că, în aşteptarea unei 
internalizări a costului aferent climei în preţul transportului internaţional, aceste clauze, la 
fel ca etichetarea transportului, reprezintă desigur instrumente imperfecte, dar utile pentru 
a promova consumul de bunuri produse la nivel local;

Integrarea completă a transportului în problematica comerţ-mediu

25. speră ca respectivul cost aferent climei al transportului internaţional să fie internalizat în 
preţul său, fie prin punerea în aplicare a impozitelor sau prin sistemele de comercializare a 
cotelor plătite; salută viitoarea includere a aviaţiei în cadrul sistemului de comercializare 
ETS şi aşteaptă din partea Comisiei o iniţiativă similară pentru transportul maritim în 
cazul în care s-ar dovedi a fi imposibilă punerea în aplicare a unui mecanism la nivel 
mondial în următorii ani; pe de altă parte, aşteaptă ca Comisia să preia iniţiativa de a 
contesta ajutoarele acordate modurilor de transport cele mai poluante, cum ar fi scutirea 
kerosenului de la plata taxei pe energie;

26. consideră că, atât timp cât costul aferent climei nu va apărea în preţul de transport, 
promovarea  producţiei locale durabile ar trebui să fie încurajată, inclusiv printr-o mai 
bună informare a consumatorilor; solicită punerea în aplicare a unei metodologii de 
contabilizare şi norme comune de etichetare în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES) provenite de la diverse produse, inclusiv în timpul transportului;

Consolidarea instrumentelor care asigură coerenţa comerţ-climă
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27. în vederea asigurării coerenţei între politicile comerciale şi climatice ale Uniunii 
Europene, solicită realizarea unei amprente de carbon a oricărei politici comerciale, 
precum și ca această politică să poată fi eventual modificată pentru a îmbunătăţi această 
înregistrare, iar măsurile compensatorii – cooperarea politică, tehnologică, financiară – să 
fie adoptate în mod obligatoriu în cazul unei amprente negative pentru climă;

28. solicită ca amprenta respectivă şi aceste măsuri compensatorii să figureze într-un „capitol 
privind clima”, care să fie obligatoriu pentru toate acordurile comerciale (acorduri de liber 
schimb, acorduri de parteneriat economic, reforma sistemului de preferinţe generalizate), 
iar acest capitol să facă obiectul unei consultări publice şi să fie prezentat Parlamentului;

29. solicită ca acest „capitol privind clima” să facă obiectul unei cooperări strânse între DG 
Acţiune climatică şi DG Comerţ internaţional şi ca, într-un mod mai general, DG Acţiune 
climatică să participe în mod sistematic la negocierile comerciale;

Coerenţa comerţ - climat a Uniunii Europene din punctul de vedere al ţărilor în curs de 
dezvoltare

30. recunoaşte că asigurarea coerenţei politicilor comerciale şi climatice europene poate fi 
utilizată sau percepută de ţările partenere ca o modalitate alternativă de reducere a 
importurilor şi de creştere a exporturilor noastre;

31. prin urmare, subliniază importanţa de a negocia cu aceste ţări toate măsurile pe care 
Uniunea le-ar putea adopta, în special ajustarea la frontiere, precum şi necesitatea ca 
Uniunea să îşi îndeplinească angajamentele de a acorda ajutor în domeniul climei ţărilor în 
curs de dezvoltare;

32. ca atare, își exprimă preocuparea în legătură cu faptul că finanţările „timpurii” promise de 
către ţările europene în cadrul summitului de la Copenhaga privind schimbările climatice 
provin parțial din angajamentele asumate ca parte a asistenţei oficiale pentru dezvoltare şi 
că acestea sunt furnizate sub formă de împrumuturi, contrar solicitărilor formulate de 
Parlament; solicita Comisiei să prezinte un raport privind aceste finanţări care să ofere 
posibilitatea de a realiza o evaluare a caracterului adecvat între realitate, angajamentele 
asumate şi cererile Parlamentului; solicită, de asemenea o mai bună coordonare a 
finanțărilor în ceea ce privește utilizarea tematică şi geografică a acestora;

33. reaminteşte angajamentul asumat de ţările dezvoltate, inclusiv statele membre ale Uniunii, 
de a reflecta la mijloace de finanţare inovatoare pentru a combate schimbările climatice, în 
special taxa asupra tranzacţiilor financiare; solicită Comisiei să propună rapid Consiliului 
şi Parlamentului un proiect de aplicare a unei astfel de taxe la nivelul Uniunii; solicită 
Comisiei să includă perspectiva unui astfel de mecanism în cadrul negocierilor comerciale 
privind liberalizarea serviciilor financiare;

34. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Preşedintelui 
Consiliului European, Consiliului şi Comisiei, parlamentelor naţionale, precum şi 
secretarului executiv al Convenţiei-cadru a Organizației Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice (CCNUCC) şi celei de a 16-a Conferinţe a părţilor (COP 16).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Summitul ONU de la Copenhaga privind schimbările climatice a avut drept rezultat un acord 
dezamăgitor care nu este în măsură să limiteze încălzirea globală a planetei sub 2°C. În mod 
similar, acordul de la Copenhaga nu este nici complet, nici obligatoriu. UE nu este principala 
responsabilă pentru acest eşec – departe de a afirma acest lucru. Însă lipsa sa de unitate, 
incapacitatea sa de a se exprima cu o singură voce, incapacitatea de a aduce obiectivele de 
reducere a emisiilor şi de sprijinire a ţărilor în curs de dezvoltare la înălţimea recomandărilor 
oamenilor de ştiinţă şi a solicitărilor Parlamentului European, au făcut-o adesea tăcută şi 
ineficientă.

De ce atâtea dificultăţi? Cu siguranţă nu există un singur răspuns. Dar o parte importantă a 
problemei decurge din faptul că un număr mare de ţări nu au experimentat încă acest lucru la 
scară largă şi au îndoieli cu privire la avantajele economice, sociale sau democratice ale unei 
transformări ecologice a economiei lor, în ciuda numeroaselor studii şi experienţe de succes în 
materie de tranziţie energetică, de agricultură şi de transporturi mai durabile.

Uniunea Europeană este acum ispitită de inerţie. Anumite sectoare industriale, puternic legate 
de guverne, invocă consecinţele potenţial dramatice ale unei politici climatice ambiţioase. 
Deşi studiile oficiale resping o astfel de ameninţare globală şi reamintesc că instrumentele de 
protecţie există pentru a contracara scurgerile de carbon, ambiţia climatică este contrară 
strategiei de ieşire din criza economică şi socială. Este o eroare gravă faptul că China şi 
Statele Unite ale Americii nu îşi materializează partea inclusă în planurile lor de recuperare 
atribuită economiei verde.  Preluând rolul de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, 
Uniunea Europeană ar consolida competitivitatea economiei sale, grație economisirii de 
energie şi surselor de energie regenerabile, două sectoare care pot îmbunătăţi securitatea sa 
energetică şi care au potenţial ridicat în ceea ce priveşte dezvoltarea industrială, inovarea, 
amenajarea teritorială şi crearea de locuri de muncă.

Totuși, pentru a juca acest rol şi pentru a beneficia de aceste câştiguri de competitivitate, UE 
trebuie să îşi schimbe politicile comerciale, fie că acestea sunt bilaterale, regionale sau 
multilaterale. Aceasta deoarece comerţul cu bunuri şi servicii este responsabil pentru 
aproximativ 20 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Întrucât emisiile legate de 
consum sunt mai mari cu 34 % comparativ cu cele legate de producţie în Regatul Unit, cu 
44 % în Franţa şi cu 60 % în Suedia. UE trebuie să abordeze în mod obligatoriu aceste emisii 
„schimbate”. În caz contrar, aceasta riscă să îşi piardă întreaga credibilitate la nivel 
internaţional: o Europă care finanţează lupta împotriva defrişărilor, pe de o parte şi, pe de altă 
parte, promovează defrişările prin importul de produse forestiere şi de biocombustibili 
nesustenabili nu poate fi lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. În plus, în cazul în 
care îşi externalizează mai degrabă emisiile decât să îşi schimbe metodele de producţie şi de 
consum, aceasta nu va beneficia de câştiguri economice, industriale sau sociale aferente.

Prin urmare, UE trebuie să îşi continue politicile comerciale îndreptate către o diferenţiere a 
produselor în funcție de impactul acestora asupra climei şi, astfel, să promoveze lacunele 
necesare în modurile de producţie şi de consum, precum şi strategii de investiţii. Acesta 
trebuie să răspundă problematicii privind scurgerile de carbon şi, într-un mod mai general, să 
supravegheze impactul climatic al importurilor sale. UE nu trebuie să pună în discuţie 
politicile climatice ale partenerilor noştri comerciali pentru a încerca, într-o viziune pe termen 
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scurt, să crească cotele de piaţă europene. Aceasta trebuie să fie activă în privinţa emisiilor 
provenite din transportul internaţional, să propună un sistem de protecţie a inovării care să fie 
compatibil cu accesul, în special prin intermediul ţărilor în curs de dezvoltare, la tehnologiile 
ecologice, și să susțină crearea unui nivel internaţional de mecanisme de finanţare inovatoare, 
introducând-l, dacă este necesar în prealabil, la nivelul Uniunii. UE ar trebui să se implice în 
acest proiect împreună şi nu contra partenerilor săi comerciali, în special ţările în curs de 
dezvoltare.

În mod clar, acesta este un proiect dificil. Însă UE a făcut deja primii paşi în direcţia cea bună: 
privind importul ilegal de cherestea, biocombustibilii, și emisiile provenite din aviaţie. 
Rezultat al numeroaselor discuţii desfășurate cu întreprinderile, asociaţiile, sindicaliştii, sau 
Comisia, acest raport urmăreşte să identifice etapele suplimentare care ar permite UE să 
continue în această direcție.


