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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la agricultura UE şi comerţul internaţional
(2010/2110(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere partea a treia titlul III şi partea a cincea titlurile II şi V din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, 

– având în vedere acordurile OMC, în special Acordul privind agricultura, care a fost 
negociat în timpul Rundei Uruguay şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995, 

– având în vedere Declaraţia adoptată la cea de-a patra Conferinţă Ministerială care a avut 
loc la Doha în perioada 9-14 noiembrie 2001, Declaraţia adoptată de Consiliul General 
OMC la 1 august 2004 şi Declaraţia adoptată la cea de-a şasea Conferinţă Ministerială 
care a avut loc la Hong Kong în perioada 13-18 decembrie 2005,

– având în vedere rezoluţia sa din 4 aprilie 2006 privind evaluarea Rundei Doha ca urmare a 
Conferinţei Ministeriale a OMC din Hong Kong1,

– având în vedere proiectele de modalităţi revizuite pentru agricultură care au fost puse la 
dispoziţia publicului la 6 decembrie 2008 de către preşedintele OMC al negocierilor în 
materie de agricultură, 

– având în vedere Memorandumul de Înţelegere de la 15 mai 2009 dintre Statele Unite ale 
Americii şi Comisia Europeană privind importurile de carne de vită provenită de la 
animale care nu au fost tratate cu anumiţi hormoni de creştere, precum şi taxele crescute 
aplicate de Statele Unite anumitor produse provenite din Comunităţile Europene, 

– având în vedere soluţia adoptată de comun acord la 15 iulie 2009 de Canada şi Uniunea 
Europeană în disputa intitulată „Comunităţile Europene – măsuri care influenţează 
aprobarea şi comercializarea produselor biotehnice”, 

– având în vedere acordul semnat la 15 decembrie 2009 între UE şi ţările Americii Latine de 
stabilire a condiţiilor pentru soluţionarea definitivă a disputelor privind regimul 
importurilor de banane în UE (Acordul de la Geneva),

– având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2009 referitoare la 
perspectivele Agendei de Dezvoltare de la Doha (ADD) în urma celei de-a 7-a Conferinţe 
Ministeriale a OMC2,

– având în vedere încheierea la 17 decembrie 2009 a negocierilor dintre UE şi Maroc 
referitoare la acordul privind măsurile de liberalizare în cazul produselor agricole şi 
pescăreşti,

– având în vedere încheierea la 1 martie 2010 a negocierilor dintre UE, Peru şi Columbia 
                                               
1 JO C 293E, 2.12.2006, p. 155.
2 Texte adoptate, P7_TA(2009)0110.
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referitoare la semnarea unui acord pluripartit,

– având în vedere soluţia adoptată de comun acord la 18 martie 2010 de Republica 
Argentina şi Uniunea Europeană în disputa intitulată „Comunităţile Europene – măsuri 
care influenţează aprobarea şi comercializarea produselor biotehnice”, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 25 martie 2010 privind politica în domeniul calităţii 
produselor agricole: ce strategie trebuie adoptată?1;

– având în vedere încheierea la 19 mai 2010 a negocierilor dintre UE şi America Centrală 
referitoare la pilonul privind comerţul al acordului de asociere;

– având în vedere Rezoluţia sa din 8 iulie 2010 privind viitorul politicii agricole comune 
după 20132;

– având în vedere acordul de liber schimb dintre UE şi Coreea de Sud semnat la 
6 octombrie 2010;

– având în vedere negocierile în curs de desfăşurare dintre UE şi Mercosur în vederea 
semnării unui acord de asociere,

– având în vedere negocierile în curs de desfăşurare dintre UE şi Canada în vederea 
semnării unui acord economic şi comercial cuprinzător,

– având în vedere negocierile în curs de desfăşurare dintre UE şi India în vederea semnării 
unui acord de liber schimb, 

– având în vedere negocierile în curs de desfăşurare dintre UE şi Ucraina în vederea 
semnării unui acord de asociere,

– având în vedere studiul său din iunie 2009 intitulat „Bilanţul negocierilor OMC în 
domeniul agriculturii după eşecul negocierilor din 2008”,

– având în vedere ghidul comandat de Comisie intitulat „Indicaţiile geografice şi TRIPs: 10 
ani mai târziu. Foaie de parcurs pentru titularii de indicaţii geografice din UE pentru a 
obţine protecţie în alte state membre”, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 15 septembrie 2010 de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii (reformare) 
(COM(2010)0484),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizele 
Comisiei pentru comerţ internaţional şi al Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2010),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0088
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0286.
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A. întrucât UE rămâne de departe cel mai mare importator de bunuri agricole din lume, 
valoarea importurilor aproape dublându-se în ultimii zece ani şi reprezentând acum 
aproape 20% din importurile mondiale;

B. întrucât cota deţinută de UE în exporturile agricole mondiale este în declin, din cauza 
creşterii mai rapide a altor parteneri comerciali cheie din domeniul agriculturii; întrucât 
produsele finale au reprezentat 68% din valoarea exporturilor UE în 2007-2009, în timp ce 
produsele intermediare şi produsele de bază au reprezentat 23% şi, respectiv, 9%;

C. întrucât deficitul comerţului cu produse agricole al UE a atins un nivel maxim record de 
7 miliarde de euro în 2008; întrucât deficitul comercial al UE cu Mercosur, de exemplu, a 
crescut de peste două ori din 2000, iar importurile UE de produse agricole din Mercosur 
valorează în prezent 19 milioane de euro, comparativ cu exporturile, în valoare de 
1 miliard de euro;

D. întrucât UE este cel mai mare importator de bunuri agricole din ţările în curs de 
dezvoltare, importând mai mult decât SUA, Japonia, Canada, Australia şi Noua Zeelandă 
la un loc; întrucât aproximativ 71% din importurile agricole totale ale UE provin din ţările 
în curs de dezvoltare, ca urmare a iniţiativei „Totul în afară de arme” (EBA) pentru slab 
dezvoltate (LDC), a sistemului generalizat de preferinţe (SGP) şi a acordurilor de 
parteneriat economic (APE);

E. întrucât proiectele de modalităţi ale OMC privind agricultura prevăd concesii şi mai mari 
din partea UE decât cele incluse în oferta deja substanţială făcută de UE în octombrie 
2005;

F. întrucât UE a redus deja drastic sprijinul intern care denatura comerţul, spre deosebire de 
partenerii comerciali esenţiali, în special SUA, care au menţinut şi, în unele cazuri, şi-au 
consolidat instrumentele în cadrul Actului privind agricultura din 2008;

G. întrucât UE a redus unilateral şi în mod substanţial restituirile sale la export, cota lor din 
bugetul PAC scăzând de la 29,5% în 1993 la numai 1,2% în 2009; întrucât unii dintre 
principalii parteneri comerciali continuă să utilizeze la scară largă alte forme de stimulente 
la export;

H. întrucât, în cadrul disputei hormonilor pentru carnea de vită, SUA continuă să impună UE 
sancţiuni şi chiar au anunţat că vor fi rotite pentru a acoperi şi alte produse agricole din 
UE, astfel încât impactul lor să crească (legislaţia „carusel”); întrucât, în temeiul 
Memorandumului de Înţelegere, UE acordă o cotă de 20 000 de tone de carne de vită cu 
taxe zero la import;

I. întrucât SUA a contestat, în cadrul OMC, normele UE care reglementează igiena şi 
comercializarea cărnii de pasăre;

J. întrucât în disputa privind OMG-urile s-a ajuns la o soluţie adoptată de comun acord între 
Canada şi Argentina şi întrucât SUA a făcut o cerere generală de represalii;

K. întrucât hotărârea grupului de experţi OMC privind zahărul a fost unul din principalii 
factori ai reformei zahărului şi încă are un impact considerabil asupra comerţului cu zahăr; 
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întrucât, într-un interval de trei ani, UE a devenit din al doilea cel mai mare exportator de 
zahăr al doilea cel mai mare importator net;

L. întrucât reforma zahărului din 2006 a îndeplinit obiectivele creşterii competitivităţii, al 
reducerii preţurilor la zahăr şi al scăderii cotei producţiei de zahăr cu aproximativ 30%; 
întrucât, cu toate acestea, s-a ajuns la închiderea a 83 de fabrici dintr-un total de 189 în 
UE-27, la pierderea a peste 16 500 locuri de muncă directe în zonele rurale şi la încetarea 
cultivării de sfeclă de zahăr pentru circa 140 000 de agricultori;

M. întrucât, pentru încheierea acordurilor comerciale negociate de Comisie, este necesară 
aprobarea Parlamentului,

Consecvenţa dintre politicile agricole şi comerciale comune ale UE

1. consideră că sectorul agricol al UE aduce un plus de valoare clar pentru economia 
europeană şi joacă un rol strategic în strategia UE 2020 în sensul abordării provocărilor 
economice, sociale şi de mediu cu care se confruntă UE; 

2. subliniază faptul că politica comercială externă nu trebuie să pună în pericol capacitatea 
UE de a menţine vigoarea sectorului agricol şi de a asigura securitatea alimentară pe 
fondul creşterii volatilităţii pieţei; invită Comisia să apere rolul multifuncţional al 
agriculturii UE şi modelul agricol şi alimentar european;

3. condamnă abordarea Comisiei, care face mult prea des concesii în domeniul agriculturii 
pentru a obţine un acces mai mare pe pieţele din ţările terţe pentru produsele şi serviciile 
industriale; 

4. invită Comisia să propună o abordare care să asigure un compromis între producţia internă 
şi importuri, ţinând cont, pentru fiecare sector agricol, de evoluţia negocierilor comerciale 
multilaterale şi bilaterale, precum şi de standardele UE sociale şi în materie de mediu şi 
siguranţă;

5. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte sectorul agricol, Comisia trebuie să desfăşoare 
evaluări de impact care să fie făcute publice înainte de începerea negocierilor şi să fie 
actualizate pentru a ţine cont de noile poziţii apărute în timpul negocierilor; subliniază că, 
pentru consultarea tuturor părţilor interesate, este necesar un proces adecvat şi transparent; 

6. subliniază faptul că compensarea financiară nu poate reduce impacturile negative ale 
întreruperii producţiei agricole europene, care garantează siguranţa alimentară şi calitatea 
şi este esenţială pentru prosperitatea zonelor rurale din UE şi protejarea peisajelor rurale 
de ameninţarea abandonării terenurilor şi a depopulării zonelor rurale; prin urmare, 
subliniază necesitatea menţinerii condiţiilor necesare pentru ca fermierii UE să rămână 
viabili şi să primească un venit echitabil;

7. reaminteşte faptul că producătorii din UE respectă cele mai înalte standarde în materie de 
igienă a produsului, metode de producţie durabile, sănătatea plantelor, sănătatea şi 
bunăstarea animalelor, trasabilitate, controlarea reziduurilor de pesticide, medicina 
veterinară şi aditivi; 
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8. consideră că, în cazul importurilor, trebuie impuse standarde echivalente celor aplicate în 
UE, pentru a asigura faptul că agricultorii europeni concurează în condiţii echitabile, iar 
cetăţenii europeni sunt protejaţi în mod real; subliniază necesitatea unor controale mai 
stricte ale importurilor la frontiere;

9. în ceea ce priveşte importurile, subliniază necesitatea unei conformări mai stricte cu 
normele privind originea şi mecanismele de prevenire a comerţului triunghiular; 

10. îndeamnă Comisia să promoveze în mod proactiv interesele agricole ofensive ale UE, 
având în vedere vastul potenţial de export al produselor agricole şi alimentare de înaltă 
calitate ale UE; subliniază, printre altele, necesitatea accelerării programelor de 
promovare, inclusiv printr-o creştere a procentului de cofinanţare din partea UE; notează 
că aceste măsuri sunt compatibile cu OMC, încadrându-se în „cutia verde”; 

Agricultura în sistemul comercial multilateral

Agenda de Dezvoltare de la Doha (ADD) 

11. consideră că, în încercarea de a asigura un rezultat reuşit al ADD, UE a făcut o ofertă 
extrem de generoasă în materie de agricultură, dar acest lucru nu a fost însoţit, pe de altă 
parte, de un nivel echivalent de ambiţie din partea altor ţări dezvoltate şi avansate în curs 
de dezvoltare; 

12. invită Comisia să respecte cu stricteţe mandatul său de negociere pe care i l-a încredinţat 
Consiliul, care stabileşte cea mai recentă reformă a PAC ca limită a acţiunii sale, cu 
condiţia obţinerii unor concesii echivalente din partea partenerilor săi comerciali; îi 
solicită să se abţină de la a face vreo propunere care ar duce la luarea unor decizii 
premature cu privire la viitorul PAC dincolo de 2013; 

13. regretă faptul că nu s-au înregistrat progrese în privinţa stabilirii unui registru multilateral 
pentru vinuri şi băuturi spirtoase, precum şi a extinderii protecţiei indicaţiilor geografice la 
toate produsele agricole; reaminteşte faptul că aceste elemente sunt indispensabile pentru 
obţinerea unui rezultat echilibrat al negocierilor în domeniul agricol; 

14. reaminteşte faptul că UE a redus deja în mod semnificativ sprijinul său intern care 
denatura schimburile şi solicită angajamente ferme şi din partea altor parteneri comerciali; 

15. reaminteşte angajamentul luat de membrii OMC la Conferinţa Ministerială de la Hong 
Kong din 2005 de a elimina toate formele de subvenţii la export în paralel cu impunerea 
disciplinelor la toate măsurile de export cu un efect echivalent, şi anume credite pentru 
export, întreprinderi comerciale de stat în domeniul agricol şi reglementarea ajutorului 
alimentar; 

16. consideră că reducerea generală a tarifelor vamale ar trebui evaluate în lumina ofertei UE 
privind sprijinul intern şi pilonii concurenţei la export şi ar trebui să depindă de 
posibilitatea menţinerii clauzei speciale de salvgardare, de o exceptare specifică de la 
disciplinele de simplificare a tarifelor şi de o flexibilitate adecvată în stabilirea formulei 
pentru reducerea tarifelor, precum şi în desemnarea produselor sensibile; este de părere că 
mecanismele propuse pentru desemnarea produselor sensibile este subminată în mod fatal 
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de obligaţia obţinerii unei extinderi semnificative a cotei tarifelor; 

Soluţionarea disputelor cu OMC

17. invită Comisia să asigure faptul că soluţionarea disputei pe tema hormonilor pentru carnea 
de vită va permite suspendarea sancţiunilor impuse produselor din UE, garantând totodată 
faptul că importurile de carne de vită către UE vor fi conforme cu cerinţele UE; 

18. consideră că, în ceea ce priveşte disputa cărnii de pasăre clorinate, importarea acestor 
produse în UE ar fi contrară cererii publice din UE de produse sigure;

19. solicită Comisiei să apere cu putere regimul UE de autorizare şi comercializare a OMG-
urilor de contestaţiile din cadrul OMC; 

Agricultura în relaţiile comerciale plurilaterale, inter-regionale şi bilaterale

20. subliniază faptul că, pentru a evita „plăţile duble”, mai întâi la nivel bilateral, şi apoi la 
nivel multilateral, trebuie sprijinit conceptul de „acord pentru un singur buzunar”, în 
cadrul căruia concesiile din acordurile bilaterale vor fi legate de rezultatul final al 
negocierilor de la Doha; 

21. invită Comisia să apere cu putere includerea indicaţiilor geografice ca partea esenţială a 
Acordului comercial împotriva contrafacerii (ACTA); regretă faptul că, în cadrul 
negocierilor comerciale recent încheiate sau aflate în curs de desfăşurare, numai câteva 
denumiri geografice urmează a fi protejate de către partenerii noştri comerciali;

22. solicită Comisiei să asigure faptul că acordurile nu afectează sistemul UE de preţuri de 
intrare pentru fructe şi legume, menţinând totodată programele actuale de importuri, şi să 
îmbunătăţească funcţionarea sistemului;

23. regretă faptul că Comisia nu doreşte să solicite, în acordurile comerciale, să se impună 
standarde echivalente în cazul bunurilor importate; consideră că aceste acorduri trebuie să 
prevadă cel puţin respectarea obligaţiilor şi standardelor internaţionale (precum 
standardele sanitare şi fitosanitare); 

24. subliniază faptul că orice concesii bilaterale suplimentare referitoare la accesul pe piaţa 
zahărului din UE (de exemplu ţărilor din America Latină) vor destabiliza piaţa zaharului 
din UE şi vor cauza o eroziune a preferinţelor acordate ţărilor slab dezvoltate şi ţărilor 
ACP; este cu atât mai preocupat de faptul că aceste concesii, atunci când sunt făcute 
ţărilor importatoare nete, încurajează mecanismele de swap; invită Comisia să continue să 
excludă produsele de zahăr şi derivate din zahăr, inclusiv etanolul, din domeniul de 
acoperire al negocierilor bilaterale;

25. consideră inacceptabil faptul că Comisia a reluat negocierile cu Mercosur fără să publice o 
evaluare de impact detaliată şi fără să se angajeze într-o dezbatere adecvată cu Consiliul şi 
Parlamentul; 

26. este profund preocupat de impactul asupra sectorului agricol din UE al unui posibil acord 
de asociere cu Mercosur, având în vedere cererea adresată de Mercosur în martie 2006 de 
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a obţine accesul la piaţa agricolă a UE, fapt care a depăşit cu mult oferta deja substanţială 
făcută de UE în 2004; 

27. observă faptul că întreprinderile agricole din ţările Mercosur suportă costuri de producţie 
mult mai mici, cum ar fi costurile cu terenurile, forţa de muncă şi alte costuri de capital, 
precum şi faptul că producătorii Mercosur nu sunt obligaţi să respecte aceleaşi standarde 
înalte de siguranţă şi durabilitate ca producătorii din UE;

28. este de părere că nivelul integrării pieţei în uniunea vamală Mercosur este în prezent 
insuficientă pentru a garanta în regiune o circulaţie adecvată a bunurilor importate; 

29. subliniază că mai multe rapoarte ale Oficiului Veterinar şi Alimentar indică faptul că, în 
continuare, carnea de vită braziliană nu respectă standardele UE pentru producători şi 
consumatori în materie de siguranţă alimentară, identificare şi trasabilitate a animalelor, 
sănătatea animalelor şi controlarea bolilor; 

30. îşi exprimă puternica preocupare faţă de politica pe care Argentina o practică, cu 
încălcarea obligaţiilor OMC, în vederea limitării importurilor de produse alimentare care 
concurează cu producţia internă; subliniază faptul că aceste măsuri se adaugă sistemului 
argentinian de acordare neautomată a licenţelor de import, care are deja un efect negativ 
asupra exporturilor UE; invită Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că se 
pune capăt în mod real acelor măsuri care sunt împotriva spiritului negocierii unui acord 
UE-Mercosur;

31. observă faptul că, în conformitate cu Comisia, Acordul de liber schimb (ALS) UE-Coreea 
de Sud ia de pe umerii exportatorilor UE povara unor taxe în valoare de 380 de milioane 
de euro pe an prin eliminarea taxelor la 99% din exporturile agricole la UE; 

32. este preocupat de concesiile făcute în cadrul acordurilor euro-mediteraneene la produse 
care prezintă aceleaşi fluctuaţii sezoniere ca şi produsele europene;

33. invită Comisia să fie atentă la ocolirea plăţii drepturilor la import pentru etanol, deoarece 
în prezent în UE intră cantităţi tot mai mari de etanol sub formă de amestecuri la care 
drepturile de import sunt foarte scăzute;

34. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Într-un moment în care UE reflectează la viitorul politicii agricole comune, asigurarea 
consecvenţei între politica agricolă şi politica comerţului exterior devine cu atât mai 
importantă. 

PAC constituie un simbol al integrării europene, reprezentând una dintre cele mai dezvoltate 
forme ale procesului de decizie supranaţional al UE. Reformele PAC succesive au avut loc 
sub acţiunea mai multor presiuni interne şi externe. Negocierile comerciale multilaterale şi 
disciplinele OMC privind politicile agricole au fost o forţă motrice decisivă a reformei PAC. 
Presiunile UE interne în sensul orientării către piaţă a PAC şi accentul mai mare care se pune 
pe alte politici europene sunt în mod egal reflectate în politica comercială externă a UE, în 
care strategia de negociere a Comisiei constă în asigurarea deschiderii pieţei agricole în 
schimbul unui acces îmbunătăţit pentru serviciile şi produsele industriale europene pe pieţele 
din ţările terţe.

Agricultura şi comerţul sunt două agende politice care se intersectează. Dinamica acestor 
două activităţi economice influenţează şi, într-o mare măsură, sunt influenţate de cadrul de 
reglementare de la nivel multilateral, inter-regional, regional şi bilateral. Acest cadru de 
reglementare nu este rigid; el creează ierarhii şi se dezvoltă prin negocieri. Diversitatea 
reglementativă, interesele comerciale divergente, tensiunile şi disputele comerciale, toate 
acestea reflectă complexitatea politicilor agricole naţionale şi a comerţului internaţional. 

Având în vedere că agricultura nu este o simplă activitate economică, ci, dimpotrivă, politicile 
agricole şi alimentare trebuie să servească unor obiective fundamentale, precum securitatea şi 
siguranţa alimentară, principala provocare constă în reconcilierea şi soluţionarea 
preocupărilor comerciale şi necomerciale. Această reconciliere, în funcţie de nivelul de 
integrare dintre părţile constitutive ale unui sistem juridic (variind de la o diversitate totală, la 
nivelul cel mai redus, la recunoaştere reciprocă şi continuând la uniformitate), prezintă mai 
puţine dificultăţi în cadrul UE decât la nivel multilateral. În cadrul OMC, integrarea negativă 
prin intermediul deschiderii pieţii în urma înlăturării barierelor nu este însoţită în mod 
suficient de o integrare pozitivă printr-o convergenţă reglementativă. Cu toate acestea, 
Acordul OMS privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare (Acordul MSF) şi Acordul 
privind barierele tehnice din calea comerţului (Acordul BTC) pot fi considerate un pas către o 
nouă filozofie reglementativă.

Agricultura a fost integrată în cadrul OMC graţie Acordului privind agricultura al Rundei 
Uruguay, având ca obiectiv pe termen lung „stabilirea unui sistem de comercializare în 
domeniul agricol echitabil şi orientat către piaţă” prin „reduceri progresive substanţiale ale 
sprijinului şi protecţiei pentru agricultură”, „ducând la corectarea şi prevenirea restricţiilor şi 
denaturărilor pe pieţele agricole mondiale”. 

O dificultate majoră a negocierilor în domeniul agricol în cadrul Rundei Doha este faptul că 
acestea implică grupuri de ţări cu modele şi interese agricole foarte diferite. Preocupările 
necomerciale ale UE şi ale altor membri în ceea ce priveşte modelele agricole 
multifuncţionale nu sunt luate în considerare în mod adecvat. De-a lungul acestor negocieri, 
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UE a fost mult timp şi, într-o anumită măsură, încă este în defensivă în ceea ce priveşte 
agricultura. Cu toate acestea, trebuie făcute unele observaţii cu privire la anumite concepţii 
greşite, care nu iau în considerare tocmai faptul că PAC s-a schimbat mult de la apariţia sa. 

UE este cel mai mare importator de produse agricole din ţările în curs de dezvoltare, 
importând mai multe bunuri agricole decât SUA, Japonia, Canada, Australia şi Noua Zeelandă 
la un loc. Presiunea continuă în sensul deschiderii pieţei UE vine în principal din partea 
exportatorilor agricoli competitivi. Acordarea unui acces sporit pe piaţă acestor ţări are un 
impact potenţial negativ nu numai asupra producătorilor agricoli din UE, ci şi asupra acelor 
ţări în curs de dezvoltare care au cel mai mult nevoie şi a căror marjă preferenţială se va 
eroda. 

În plus, UE, spre deosebire de alţi parteneri cheie, şi-a redus în mod substanţial sprijinul care 
denatura comerţul, prin dezvoltarea unor ajutoare directe din producţie şi printr-o tendinţă 
generală către intervenţii de siguranţă, lăsând-o cu instrumente mai puţin eficace de 
combatere a volatilităţii în creştere a pieţei. UE a făcut, de asemenea, o ofertă privind 
eliminarea treptată a subvenţiilor sale la export, care fuseseră deja reduse drastic, cu condiţia 
să se impună discipline echivalente asupra altor forme de stimulente pentru export, în special 
asupra creditelor şi garanţiilor pentru export (utilizate în special de SUA), întreprinderilor 
comerciale de stat din domeniul agricol (utilizate în special de Australia, Noua Zeelandă şi 
Canada) şi ajutorului alimentar (utilizat la scară largă în SUA). 

În cadrul OMC, UE a fost, de asemenea, un „apărător” în principalele cazuri de soluţionare a 
disputelor, şi anume cazurile OMG-urilor, al indicaţiilor geografice, al hormonilor pentru 
carnea de vită şi al cărnii de pasăre clorinate. În cazul hormonilor pentru carnea de vită, în 
ciuda faptului că preocupările UE pentru sănătate publică erau legitime şi în ciuda naturii 
nediscriminatorii a măsurii sale, s-a spus că nu există nicio legătură raţională între evaluarea 
riscurilor şi mijloacele de atingere a acestui scop. 

S-a afirmat că „activismul judiciar” de care au făcut dovadă „organele judiciare” ale OMS în 
soluţionarea anumitor dispute reprezintă o contestare puternică a legitimităţii OMS din 
perspectiva democraţiei. Trebuie notat faptul că mecanismul de soluţionare a disputelor al 
OMS este larg acceptat ca fiind cel mai important rezultat sistemic al Rundei Uruguay, 
marcând o schimbare de paradigmă juridică adusă de pronunţarea unei sentinţe obligatorii şi 
de rezultate obligatorii. 

Crearea OMS a extins sfera chestiunilor reglementative, care afectează în mod direct legislaţia 
şi politicile interne, atenţia deplasându-se de la barierele de „la frontiere” la barierele existente 
„în interiorul frontierelor”. Această schimbare pune sub semnul întrebării mandatul membrilor 
OMC de a exercita autoritatea legislativă şi de a stabili standarde (pentru sănătatea publică, 
protecţia mediului, securitatea alimentară), care pot restricţiona comerţul. Acordurile OMC 
identifică obiectivele, care pot fi în mod legitim urmărite de membrii OMC (de exemplu 
articolul XX din GATT, acordurile MSF şi BTC). În conformitate cu Acordul MSF, se 
presupune că standardele interne sunt compatibile cu OMC dacă se bazează pe standarde 
internaţionale (precum cele formulate în Codex Alimentarius), în timp ce standardele stabilite 
la un nivel mai înalt decât cel internaţional trebuie justificate în mod ştiinţific printr-o 
evaluare a riscurilor. 
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Având în vedere impasul din negocierile comerciale multilaterale, UE a continuat negocierea 
acordurilor comerciale bilaterale şi inter-regionale complementar cadrului multilateral, şi nu 
ca substitut al acestuia. Unii ar putea spune că încheierea acestui tip de acorduri îi va face pe 
parteneri să-şi piardă interesul într-un parteneriat cu OMC dacă vor obţine accesul dorit pe 
pieţele ţintă. Ei văd, de asemenea, în proliferarea acestor acorduri un risc care va submina 
sistemul comercial multilateral prin crearea unor blocuri comerciale concurente. Alţii ar putea 
contesta faptul că aceste acorduri oferă o oportunitate, în prezent indisponibilă în cadrul 
OMC, de a negocia dezvoltarea durabilă şi alte clauze şi ar putea condiţiona acordarea de 
concesii de respectarea standardelor sociale şi de mediu. Este posibil ca preferinţa pentru 
acordurile bilaterale să se datoreze caracterului lor mai puţin complex şi opiniei conform 
căreia interesele sunt mai bine servite printr-o abordare selectivă a partenerilor comerciali. În 
prezent, există o „concurenţă” între SUA şi UE cu privire la cine va intra primul, şi în ce 
condiţii, pe noile pieţe cheie. 

În cadrul acestor negocieri, UE trebuie în mod clar să asigure o abordare mai echilibrată între 
diferitele sectoare şi să promoveze interesele agricole europene atât pe cele defensive, cât şi 
pe cele ofensive. Coerenţa dintre PAC şi politica comercială externă a UE asigură menţinerea 
modelului agricol european, precum şi un mediu concurenţial echitabil pentru producătorii 
europeni pe piaţa mondială. 

Rolul multifuncţional al sectorului agricol european poate servi drept catalizator al unor 
paradigme noi, deoarece oferă bunuri publice de o importanţă majoră pentru societăţile 
noastre, a căror aprovizionare poate fi asigurată prin intermediul pieţei: securitate, siguranţă şi 
calitate alimentară la un preţ rezonabil pentru cetăţenii europeni. La nivel global, se observă o 
creştere a cererii de alimente pe fondul creşterii costurilor de producţie, al agravării 
volatilităţii pe pieţele agricole, al scăderii suprafeţelor de teren şi a cantităţii de apă, precum şi 
al reducerii aporturilor de energie. O politică agricolă comună puternică este, de asemenea, 
fundamentală pentru menţinerea, durabilitatea din punctul de vedere al mediului şi 
dezvoltarea economică a zonelor rurale din UE pe fondul ameninţării pe care o reprezintă 
abandonarea terenurilor şi depopularea zonelor rurale. 

Geografia economică a PAC este strâns legată de alte obiective societale şi politice. Sectorul 
agricol european are un plus de valoare clar şi joacă un rol major în strategia „UE 2020” în 
sensul abordării provocărilor socioeconomice şi de mediu cu care se confruntă UE, atât la 
nivel intern, cât şi ca actor global principal. Politica comercială a UE va juca un rol hotărâtor 
pentru a stabili dacă agricultura va continua sau nu să aducă o contribuţie pozitivă totală la 
îndeplinirea acestor obiective. Politica comercială nu ar trebui să submineze dinamica 
sectorului agricol al UE. Dimpotrivă, politica comercială şi politica agricolă pot şi trebuie să 
se susţină reciproc. 


