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SUGESTII

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

A. întrucât sectorul agricol al UE este o parte foarte delicată și esențială a negocierilor 
privind TTIP și are de câștigat de pe urma oportunităților noi sau a oportunităților 
crescute de acces pe piață;

B. întrucât lipsa standardelor comune în acest domeniu constituie o barieră majoră în calea 
comerțului agroalimentar între UE și SUA, comerțul cu anumite produse fiind chiar 
imposibil;

C. întrucât consecințele embargoului impus Rusiei au demonstrat în mod clar relevanța 
geopolitică constantă a agriculturii, importanța accesului la mai multe piețe agricole 
diferite și nevoia unui parteneriat comercial strategic solid cu parteneri comerciali de 
încredere;

D. întrucât negocierile comerciale cu Statele Unite reprezintă o oportunitate importantă în 
vederea îmbunătățirii accesului SUA la anumite produse europene de export, precum 
fructele și legumele, vinul și anumite produse cu o valoare adăugată ridicată;

E. întrucât TTIP constituie o oportunitate de a reduce sarcinile de reglementare reciproce 
care îngreunează inutil comerțul, prin furnizarea de informații suplimentare și 
transparente, cum ar fi detaliile care ar trebui să se găsească pe o etichetă, de a clarifica 
procedurile administrative și vamale și de a alinia și reduce, acolo unde este posibil, 
regimurile de reglementare;

F. întrucât este important ca agricultura europeană să încheie un contract comercial reciproc 
avantajos cu SUA, în scopul promovării poziției Europei ca actor esențial pe piața 
mondială, fără a pune în pericol actualele standarde de calitate ale produselor agricole 
europene și îmbunătățirea în viitor a acestor standarde, menținând, în același timp, 
modelul agricol european și asigurându-i viabilitatea economică și socială;

G. întrucât TTIP constituie o oportunitate de a stabili standarde înalte la nivel mondial și de 
a completa standardele de pe ambele continente, în special într-o perioadă în care se 
afirmă noi actori economici, care nu împărtășesc angajamentul UE sau al SUA privind 
schimburi comerciale reglementate, niveluri înalte de protecție a consumatorilor, 
standarde de mediu și bunăstarea animalelor;

H. întrucât Comisia a oferit asigurări că respectarea siguranței alimentare europene și a 
standardelor referitoare la sănătatea umană, animală și a plantelor va constitui un 
principiu fundamental și invariabil al negocierilor pentru agricultura europeană și va 
confirma și consolida standardele UE într-un sistem global de politică comercială
deschisă, echitabilă și modernă;

I. întrucât principalele obstacole în calea comerțului agroalimentar dintre UE și SUA se 
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regăsesc în interiorul frontierelor, la nivelul reglementărilor interne și al barierelor 
netarifare;

J. întrucât negocierile TTIP ar trebui să acorde prioritate intereselor consumatorilor;

K. întrucât armonizarea reglementărilor UE și SUA nu trebuie în niciun caz să pună în 
pericol sănătatea consumatorilor și nici să reducă standardele de calitate pe care trebuie să 
le respecte produsele din SUA comercializate pe piața europeană;

L. întrucât indicațiile geografice sunt drepturi independente de proprietate intelectuală și nu 
un tip de marcă;

M. întrucât, datorită progreselor din domeniul cercetării, evaluările ex-ante ale riscurilor 
legate de nocivitatea alimentelor pot fi realizate prin metode computerizate avansate 
bazate pe analiza unor mari volume de date și cu ajutorul unor structuri de calcul de înaltă 
performanță capabile să îmbunătățească aplicarea principiului precauției,

1. invită Comisia:

a. să se asigure că, în cazul încheierii unui acord final, acesta este global și echilibrat și 
acoperă toate sectoarele cuprinse în TTIP, ținând cont de faptul că agricultura nu 
trebuie utilizată ca monedă de schimb în eforturile de a asigura accesul altor sectoare 
la piața SUA și că agricultura este un domeniu politic cu mare valoare strategică, de 
care depind securitatea alimentară și modul de viață al tuturor europenilor;

b. să acorde prioritate obținerii unui rezultat ambițios și echilibrat în negocierile pentru 
agricultură, un sector ale cărui componente esențiale (accesul pe piață, indicațiile 
geografice și măsurile sanitare și fitosanitare) ar trebui abordate de timpuriu, pe baza 
unei hărți detaliate a tuturor barierelor SUA relevante și în paralel cu procesul de 
negociere, menținând, în același timp, standardele de siguranță alimentară și de 
protecție a consumatorilor, cu scopul de a acorda Parlamentului timp suficient și o 
viziune clară pentru a discuta și evalua acest capitol cu părțile interesate, cetățeni 
europeni, societate civilă și parteneri sociali, în special agricultori și mici exploatații 
familiale;

c. să elaboreze un mecanism modern și îmbunătățit de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS) în cadrul TTIP, care să nu submineze drepturile suverane ale 
UE, ale statelor membre și ale autorităților regionale și locale, dar care să ofere 
investitorilor străini oportunitatea echitabilă de a accede la căi de atac pentru a-și 
soluționa plângerile;

d. să se angajeze ferm în favoarea menținerii stricte a standardelor actuale și viitoare 
privind siguranța alimentară și sănătatea umană, sănătatea plantelor și protecția 
culturilor și a mediului, protecția consumatorilor, precum și bunăstarea și sănătatea 
animalelor, astfel cum sunt definite în legislația UE; să se asigure că îmbunătățirea 
acestor standarde nu va fi în niciun fel împiedicată în viitor, că valorile fundamentale 
ale UE precum principiul precauției și agricultura durabilă nu sunt subminate și că 
cetățenii UE pot continua să aibă încredere în trasabilitatea și etichetarea produselor de 
pe piața UE; și să indice măsuri specifice pentru susținerea principiului precauției în 
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negocieri;

e. să se asigure, prin urmare, că autoritățile UE competente sunt implicate în controlul și 
verificarea unităților, instalațiilor și produselor eligibile pentru export în UE cu 
respectarea cerințelor sanitare și fitosanitare aplicabile în SUA și își exprimă 
îngrijorarea privind propunerea Comisiei adresată SUA în acest sens, ținând cont de
faptul că, în acorduri comerciale anterioare, UE și-a păstrat dreptul de a audita și 
verifica programul de control al celorlalte părți la acord și invită Comisia să păstreze 
această abordare;

f. să depună toate eforturile necesare pentru a se asigura că importurile de produse 
agricole sunt permise în UE numai dacă respectivele produse au fost obținute în 
conformitate cu standardele europene de protecție a consumatorilor, a bunăstării 
animalelor și a mediului, precum și în conformitate cu standarde sociale minime;

g. să țină cont de faptul că negocierile privind TTIP nu pot modifica, prin ele însele, 
punerea în aplicare sau propunerea unei legislații în orice domeniu, inclusiv 
propunerea de măsuri europene privind siguranța alimentară, standardele SPS, 
bunăstarea animalelor sau mediul înconjurător;

h. să asigure un rezultat pozitiv și ambițios al negocierilor pentru agricultură, care să 
reflecte atât interesele ofensive, cât și cele defensive ale sectorului agricol al UE, în 
ceea ce privește abolirea sau reducerea barierelor tarifare și netarifare, inclusiv, în 
special, standardele și procedurile sanitare și fitosanitare, asigurând o poziție solidă 
pentru produsele europene de înaltă calitate, astfel încât producătorii din UE să 
înregistreze câștiguri reale din punctul de vedere al accesului pe piața SUA și să aibă 
în vedere ca măsurile de protecție a consumatorilor și a sănătății lor sau de menținere a 
siguranței alimentare să nu fie considerate bariere netarifare;

i. să încurajeze schimbul de know-how între cele două părți în domeniul siguranței și 
securității alimentare;

j. să negocieze un sistem flexibil de control fitosanitar al exporturilor europene, care să 
respecte standardele de securitate fără a periclita exporturile europene pe piața din 
SUA și care să permită astfel o creștere a exporturilor către această țară;

k. să asigure condiții de concurență echitabile, încurajând politici fiscale și practici 
comerciale echitabile pentru produsele alimentare și tratând drept sensibile produsele 
sau sectoarele pentru care concurența directă sau indirectă ar expune producătorii 
agricoli din UE, inclusiv micii fermieri, fie din UE în ansamblu, fie din anumite 
regiuni ale sale, la o presiune excesivă sau la concurență neloială, de exemplu în 
cazurile în care condițiile de reglementare și costurile aferente de producție, cum ar fi 
cerințele în materie de adăpostire a animalelor, din UE diferă de cele din SUA și să 
aibă în vedere toate opțiunile de abordare a tuturor produselor sensibile, printre care 
reducerea taxelor vamale și contigente tarifare limitate;

l. să depună toate eforturile necesare pentru a introduce în acord o clauză de salvgardare, 
astfel cum este stabilit în mod clar în mandatul de negociere, care ar fi invocată în 
situația în care o creștere a importurilor de un anumit produs ar amenința să dăuneze 
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grav producției interne de alimente;

m. să prezinte, astfel cum au solicitat deja mai multe state membre, un bilanț al 
concesiilor prevăzute de acordurile comerciale deja încheiate și de acordurile în curs 
de negociere, pentru a avea o vedere de ansamblu a tuturor concesiilor pentru fiecare 
produs, concesii fără de care nu pot avea loc negocieri referitoare la produsele 
sensibile;

n. să informeze Parlamentul și publicul cât mai curând posibil cu privire la o eventuală 
listă de produse sensibile, astfel încât toate părțile interesate să aibă suficient timp să 
examineze și să evalueze propunerile cât mai repede posibil și înainte de încheierea 
negocierilor;

o. să asigure o protecție juridică adecvată pe piața SUA pentru indicațiile geografice ale 
UE și produsele agricole de calitate din UE și să prevadă măsuri pentru a face față 
folosirii necorespunzătoare și informațiilor și practicilor înșelătoare, precum și să 
asigure protecția cu privire la etichetare, trasabilitate și origine reală a produselor 
agricole ca element esențial al unui acord echilibrat;

p. să includă în TTIP acordul privind produsele ecologice, extins la produsele pe care nu 
le include încă (vinul);

q. să includă în TTIP acordul privind vinul încheiat în 2006 între UE și SUA, cu 
suprimarea celor 17 denumiri privind semi-genericele din acest acord sectorial;

r. să ia în considerare faptul că sprijinul pentru veniturile fermierilor, acordat de SUA 
într-o perioadă de volatilitate a prețurilor la nivel mondial, ar putea crea o situație de 
dezavantaj concurențial pentru fermierii din UE și că măsurile UE de gestionare a 
crizelor ar trebui reevaluate cu scopul de a reflecta modificările continue ale 
condițiilor pieței;

s. să creeze un comitet de lucru bilateral comun pentru discuții comerciale permanente 
privind agricultura, care să anticipeze și să elimine obstacolele în calea comerțului 
printr-un sistem de „alertă timpurie” în cazul schimbărilor în materie de reglementare 
și care să promoveze convergența în materie de reglementare;

t. să angajeze un dialog absolut transparent, oportun și global cu Parlamentul European, 
toate parlamentele naționale și părțile interesate din agricultură, cu privire la toate 
aspectele negocierilor și să asigure respectarea întregii legislații pe care se bazează 
modelul nostru agricol și social european;

u. să asigure ridicarea interdicției impuse de SUA asupra importurilor de carne de vită 
provenită din UE;

v. să asigure condiții de concurență echitabile prin introducerea cerinței de etichetare a 
produselor de import obținute prin metode de producție care nu respectă standardele 
UE privind bunăstarea animalelor, siguranța alimentară, sănătatea umană și animală;

w. să prezinte fără întârziere un studiu clar și obiectiv privind impactul TTIP asupra 
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agriculturii europene, pentru fiecare sector în parte, în special impactul său asupra 
micilor exploatații agricole familiale și să intre, la timp și în mod transparent, într-un 
dialog cu instituțiile din domeniul cercetării, atât publice cât și private, care pot oferi 
contribuții importante în legătură cu toate aspectele negocierilor.
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