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SUGESTII

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

1. reamintește că biodiversitatea scade la nivel mondial într-un ritm fără precedent în 
istoria omenirii, iar rata dispariției speciilor se accelerează, afectând în diverse moduri 
sănătatea umană peste tot în lume, și că, așa cum indică OMS, pierderea biodiversității 
reprezintă un factor determinant al patogenilor zoonotici, cum ar fi COVID-19; 
subliniază existența dovezilor științifice privind rolul comerțului nesustenabil în 
declinul biodiversității, în special al comerțului cu minerale, biomasă, specii sălbatice și 
anumite produse agricole de bază, precum și privind pierderea biodiversității ca urmare 
a schimbărilor climatice, a schimbării destinației terenurilor la nivel mondial, a speciilor 
alogene invazive, a exploatării excesive a resurselor și a poluării; reamintește că 
generarea unei valori economice de 44 mii de miliarde USD – mai mult de jumătate din 
PIB-ul total al lumii – depinde moderat sau foarte mult de natură și de serviciile sale și, 
prin urmare, este amenințată de degradarea naturii;

2. subliniază că obiectivele de la Aichi în materie de biodiversitate nu au fost puse în 
aplicare conform așteptărilor și că biodiversitatea mondială se află într-o criză gravă, 
amenințând în mod direct interesele umanității, inclusiv hrana, sănătatea și securitatea; 
ia act de faptul că urmează să fie convenite în cadrul Conferinței părților la Convenția 
privind diversitatea biologică (COP 15) noi obiective pentru cadrul global pentru 
biodiversitate post-2020 al Convenției privind diversitatea biologică (CBD), inclusiv în 
ceea ce privește aspectele comerciale referitoare la flora și fauna sălbatică; invită 
Comisia să pledeze pentru creșterea nivelului de ambiție, inclusiv pentru obiective 
obligatorii de protecție a biodiversității și pentru indicatori cuantificabili și mecanisme 
eficace de monitorizare; subliniază că, pentru a permite condiții de concurență echitabile 
pe scena internațională, este important ca UE și cadrul global pentru biodiversitate în 
temeiul CBD să aibă același nivel de ambiție, în special în ceea ce privește nivelul 
obiectivelor de protecție a solului și a mării;

3. subliniază că contribuția comerțului la declinul puternic al biodiversității nu este 
abordată în mod adecvat nici prin structura acordurilor de liber schimb (ALS) existente, 
nici prin intermediul normelor actuale ale OMC; subliniază că principiul precauției 
trebuie să fie principiul director pentru protecția biodiversității; avertizează cu privire la 
riscul ca anumite sectoare de producție să se mute în țări în care legislația privind 
biodiversitatea este mai laxă decât în UE și, prin urmare, invită Comisia să preia 
inițiativa în cadrul forumurilor internaționale și să promoveze protecția biodiversității; 
apreciază faptul că noua strategie comercială „implică o integrare mai strânsă a 
politicilor comerciale și a politicilor interne ale UE” și recunoaște că „conservarea 
biodiversității este o provocare globală care necesită eforturi la nivel mondial”; se 
așteaptă ca Comisia să mențină un nivel ridicat de ambiție, nu numai prin vorbe, ci și 
prin fapte; invită, prin urmare, Comisia să ia în considerare fără întârziere măsuri 
specifice și concrete pentru a se asigura că acordurile comerciale ale UE nu cauzează 
sau nu amenință să cauzeze pierderea biodiversității și pentru ca politica comercială a 
UE să fie aliniată în mod eficace la strategia sa privind biodiversitatea; subliniază că 
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coerența dintre diferitele politici ale UE este esențială în comerțul internațional, 
articulând toate aspectele legate de durabilitate și dezvoltare, sociale, de mediu - 
inclusiv biodiversitatea - și economice, ceea ce asigură și o concurență loială, acordând 
o atenție deosebită IMM-urilor și sectorului agricol, precum și că viitoarea strategie 
privind autonomia strategică deschisă ar trebui să reflecte acest lucru; reamintește că 
acordurile comerciale trebuie să asigure participarea activă a părților implicate, printre 
care și UE și statele membre, la promovarea principiilor dezvoltării durabile; 

4. subliniază că este important să se includă sistematic, alături de dimensiunea economică 
și socială, și dimensiunea biodiversității în toate evaluările impactului asupra dezvoltării 
durabile, care trebuie să se bazeze pe o metodologie mai solidă decât anterior, astfel 
cum sugerează studiile disponibile ale Comisiei, precum și să se ia în considerare în 
mod consecvent aspectele legate de biodiversitate; solicită Comisiei să asigure o 
finanțare adecvată pentru efectuarea acestor analize privind biodiversitatea; solicită ca 
evaluările impactului asupra dezvoltării durabile să facă parte din etapa studiului 
preliminar cu privire la viitoarele acorduri de liber schimb și de investiții; solicită ca 
evaluările impactului asupra dezvoltării durabile să fie actualizate periodic, pe măsură 
ce evoluează negocierile, pentru a identifica și a combate în mod adecvat eventualele 
riscuri la adresa biodiversității în regiunea în cauză și în UE cât mai curând posibil, 
precum și pentru a determina angajamentele bilaterale relevante formulate în negocieri; 
subliniază, în special, importanța de a finanța în mod adecvat organismele 
guvernamentale, de a sprijini organizațiile societății civile, de a defini și delimita zonele 
protejate și de a desemna autoritățile competente; subliniază că este important să se 
efectueze în mod sistematic evaluări ex post periodice ale sustenabilității și ale 
impactului în scopul asigurării coerenței cu angajamentele internaționale ale UE în 
materie de biodiversitate; invită Comisia să tragă învățăminte din experiența grupului de 
experți UE-Coreea de Sud și din exemplul foii de parcurs vietnameze pentru ratificarea 
convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), astfel încât capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) să includă o foaie de parcurs cu angajamente 
concrete și verificabile, pe baza cărora să se înregistreze progrese în alte capitole; invită 
Comisia să actualizeze capitolele existente ale acordurilor comerciale și de investiții, 
utilizând clauze de revizuire active și în timp util pentru a asigura alinierea ALS 
existente la Pactul verde european cât mai curând posibil, și să prezinte Parlamentului 
rezultatele și ajustările planificate; subliniază, în acest sens, că acordurile comerciale și 
de investiții ale UE facilitează un dialog oficial cu partenerii cu privire la toate aspectele 
Pactului verde european, inclusiv biodiversitatea, politica alimentară durabilă, poluarea 
și economia circulară, în cadrul capitolelor ALS;

5. salută lansarea unei revizuiri timpurii a planului de acțiune în 15 puncte referitor la 
capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă; ia act de documentul neoficial al 
Țărilor de Jos și Franței privind comerțul, efectele economice sociale și dezvoltarea 
durabilă, care include sugestii privind posibilitatea de a introduce treptat liberalizarea 
tarifelor, asociată punerii în aplicare efective a acordurilor multilaterale de mediu; 
reamintește, în contextul revizuirii, invitația adresată Comisiei de a explora, ca ultimă 
soluție, utilizarea unui mecanism bazat pe sancțiuni în acordurile comerciale pentru a 
asigura punerea lor efectivă în aplicare; reamintește că, în conformitate cu punctul 161 
din Avizul 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene, o încălcare a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă ar putea autoriza cealaltă parte să pună capăt sau să 
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suspende liberalizarea comerțului respectiv, prevăzută în celelalte dispoziții ale 
acordului avut în vedere”;

6. salută numirea responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială și 
înființarea punctului unic de intrare, cu scopul de a dirija eforturile la nivelul întregii 
Comisii pentru a consolida punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației, pe 
baza unei serii de instrumente disponibile, și pentru a aborda chestiunea obstacolelor 
raportate în calea comerțului și cea a încălcării angajamentelor privind comerțul durabil; 
consideră că este în interesul Uniunii să ia măsuri ca răspuns la încălcările acestor 
angajamente și invită Comisia să acționeze atunci când partenerii comerciali nu își 
îndeplinesc angajamentele bilaterale sau multilaterale, inclusiv să aibă în vedere 
posibilitatea de a restabili tarifele; invită Comisia să tragă învățăminte din litigiul dintre 
UE și Coreea de Sud, soluționat de grupul de experți, care a considerat că este 
semnificativ faptul că capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă nu a stabilit o 
dată-țintă specifică sau o etapă de referință specifică pentru procesul de ratificare și că 
părțile nu au menționat nicio dată-țintă specifică sau calendare clare care ar fi putut 
contribui la orientarea analizei grupului1;

7. solicită Comisiei să utilizeze indicatorii elaborați în căutarea unor posibile riscuri pentru 
biodiversitate pentru a formula obiective pe termen scurt, mediu și lung pentru 
protejarea biodiversității; solicită Comisiei să transmită în mod regulat Parlamentului 
rapoarte actualizate în legătură cu stadiul îndeplinirii acestor obiective;

8. subliniază că cerințele de reglementare pe care trebuie să le respecte producătorii din 
UE ar trebui să se aplice și să fie respectate și în cazul importurilor în UE și că accesul 
pe piața UE ar trebui să fie acordat doar produselor care respectă aceste cerințe; 
consideră că acesta este un punct nenegociabil în cadrul negocierilor privind liberul 
schimb; consideră că este esențial ca Comisia să promoveze o abordare a procesului și 
metodei de producție care să nu fie legată de produs, pentru a sprijini măsurile menite să 
prevină o pierdere suplimentară a biodiversității, într-un cadru sigur, previzibil și 
nediscriminatoriu între produsele interne și produsele importate, care să fie compatibil 
cu normele OMS; sprijină dorința Comisiei de a sensibiliza, în cadrul discuțiilor 
internaționale privind comerțul și mediul, cu privire la o interpretare a dispozițiilor 
relevante ale OMC care recunoaște dreptul membrilor de a oferi răspunsuri eficiente la 
provocările globale de mediu, în special schimbările climatice și protecția 
biodiversității, precum și voința Comisiei de a promova o astfel de interpretare; 
consideră, de asemenea, că UE ar trebui să depună eforturi pentru a include niveluri 
obligatorii de protecție a biodiversității în viitoarele activități privind reforma OMC și, 
prin urmare, în acordurile noastre de liber schimb, pe baza dovezilor științifice și fără 
scopuri protecționiste;

9. încurajează Comisia să ia în considerare includerea unor expertize în domeniul 
comerțului și al mediului în litigiile care decurg din conflictele dintre angajamentele 
comerciale și excepțiile privind protecția mediului; îndeamnă Comisia să promoveze 
această propunere în contextul inițiativei sale privind clima și comerțul la nivelul OMC; 
solicită o analiză aprofundată independentă a efectelor asupra biodiversității ale 

1 Punctul 276, Procedura grupului de experți instituit în temeiul articolului 13.15 din Acordul de liber schimb 
UE-Coreea, Raportul grupului de experți
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dispozițiilor privind soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) și privind 
sistemul jurisdicțional în materie de investiții (ICS) rămase în acordurile comerciale, 
precum și ale Tratatului privind Carta energiei (ECT) și solicită adaptări rapide ale ECT 
și o reevaluare a calității de membru, inclusiv posibilitatea retragerii din ECT în cazul în 
care nu este posibilă o modernizare suficientă;

10. reamintește că OCDE a estimat că, la nivel mondial, guvernele cheltuiesc aproximativ 
500 miliarde USD pe an pentru un sprijin care ar putea dăuna biodiversității, adică de 
cinci până la șase ori mai mult decât cheltuielile totale pentru biodiversitate2; consideră 
că politica comercială a UE și diplomația ecologică ar trebui să urmărească să sprijine 
realizarea neutralității climatice până cel târziu în 2050 și să elimine treptat, dar urgent, 
subvențiile pentru combustibilii fosili și alte subvenții dăunătoare mediului, în 
conformitate cu angajamentele asumate în cadrul summitului G20 de la Pittsburgh din 
2009; invită Comisia să convină asupra unei foi de parcurs cu etape-cheie împreună cu 
fiecare partener comercial vizat de un acord comercial și să dea dovadă de spirit de lider 
în cadrul forurilor internaționale relevante; subliniază că sustenabilitatea și neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon vor rămâne în centrul obiectivelor programelor și ale 
politicii comerciale ale UE, precum și sprijinirea tranziției verzi, în special cea a IMM-
urilor; 

11. solicită Consiliului ca, în proiectul său de mandat pentru viitoarele acorduri și atunci 
când revizuiește acordurile actuale, să facă din Convenția privind diversitatea biologică 
(CBD) un element esențial al ALS, cu condiția să se convină asupra unor mecanisme 
obligatorii de revizuire a obiectivelor naționale; solicită, de asemenea, Consiliului să 
facă din Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră pe cale de 
dispariție (CITES) și din Acordul de la Paris elemente esențiale ale ALS și să insiste 
asupra punerii lor efective în aplicare; consideră că, în viitoarele relații transatlantice, 
UE ar trebui să îndemne SUA să adere la CBD și să o pună în aplicare; subliniază 
importanța viitoarei reforme a Regulamentului SGP prin includerea aplicării efective a 
convențiilor multilaterale privind clima și mediul care fac obiectul regulamentului, 
printre care și CBD;

12. invită statele membre să integreze conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității la 
nivel național, regional și local prin politici sectoriale și intersectoriale, inclusiv prin 
comerț, planuri și programe, pentru a stabili un cadru instituțional, legislativ și de 
reglementare eficace care să includă o abordare favorabilă incluziunii; subliniază 
importanța deschiderii și a previzibilității pentru întreprinderile europene, în special 
pentru IMM-uri, și faptul că trebuie să se intensifice comunicarea și consolidarea 
capacităților pentru a le permite IMM-urilor să beneficieze pe deplin și în mod 
sustenabil de acordurile comerciale;

 13. constată, pe de o parte, că Platforma interguvernamentală științifico-politică privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES) estimează că valoarea comerțului 
internațional legal cu specii sălbatice a crescut cu 500 % din 2005 și cu 2 000 % din anii 
1980 și, pe de altă parte, că formele sale legale și ilegale sunt adesea profund 
interconectate; constată că peste 38 700 de specii, din care aproximativ 5 950 de specii 

2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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de animale și 32 800 de specii de plante, sunt protejate de CITES împotriva exploatării 
excesive prin intermediul comerțului internațional; recunoaște că sistemul actual de 
interzicere a comerțului ilegal cu specii pe cale de dispariție este caracterizat de 
probleme semnificative la nivelul punerii sa în aplicare; invită Comisia să înceapă să 
monitorizeze și să analizeze sistemul actual; invită Comisia, pe această bază, să 
analizeze fezabilitatea unei liste albe a speciilor pe cale de dispariție pentru a combate în 
mod eficient comerțul ilegal, a îmbunătăți formarea funcționarilor vamali și a altor 
funcționari și a sprijini crearea unui mecanism de interzicere a importului în UE de 
specii care sunt specii pe cale de dispariție protejate la nivel național în țările lor de 
origine, în conformitate cu acordul de parteneriat voluntar (APV) cu privire la 
asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul 
forestier  (FLEGT) sau în mod similar cu măsurile împotriva pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN); invită Comisia să extindă inițiativa vămilor „verzi” 
în cadrul viitorului plan de acțiune privind uniunea vamală și solicită Comisiei să 
asigure o mai bună punere în aplicare a dispozițiilor vamale în vigoare la controalele la 
frontieră; solicită, pe termen lung, o reformă a CITES axată pe un mecanism de 
includere inversă, care să vizeze o funcționare fără hârtie și creșterea bugetului 
convenției;

14. subliniază că pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța principiului „O singură 
sănătate” în procesul de elaborare a politicilor și că sunt necesare schimbări majore, care 
să implice o colaborare între diferitele discipline și sectoare; solicită Comisiei să 
utilizeze dialogurile în materie de reglementare prevăzute în ALS pentru a promova 
standarde sanitare și fitosanitare (SPS) stricte ale UE și bunăstarea animalelor, cu scopul 
de a reduce la minimum riscurile de viitoare epidemii și pandemii; invită Comisia să 
aibă în vedere, dacă este necesar, adoptarea unui moratoriu privind importurile de 
animale sălbatice sau orice alte specii din focarele declarate de boli infecțioase 
emergente pentru a aborda în mod adecvat preocupările legate de siguranță;

15. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a adăuga un protocol referitor la 
infracțiunile contra faunei și florei sălbatice la Convenția ONU împotriva criminalității 
transnaționale organizate; consideră că evaluarea și revizuirea Directivei privind 
infracțiunile împotriva mediului reprezintă o oportunitate de a aborda mai bine 
infracțiunile penale de acest tip și de a consolida caracterul executoriu al acesteia;

16. își exprimă îngrijorarea cu privire la politicile de defrișare care vizează pădurea 
amazoniană și la slăbirea ecosistemului și a biodiversității sale de neînlocuit; salută 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă în primăvara anului 2021 care va 
interzice introducerea pe piața UE a produselor ale căror procese de producție sunt 
asociate cu defrișarea sau degradarea pădurilor; subliniază necesitatea unei activități 
complementare în ceea ce privește oferta, evidențiind exemplul APV cu privire la 
FLEGT vizând conservarea pădurilor, care sunt habitatul natural al multor specii pe cale 
de dispariție, încurajarea unei gestionări durabile a pădurilor și combaterea defrișărilor 
și a degradării pădurilor în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
Acordul de la Paris și obiectivele CBD de la Aichi; 

17. subliniază că este important să se asigure rolul agriculturii și al mediului rural în 
protejarea biodiversității și a ecosistemului; ia act de faptul că piața internă a UE este 
cel mai mare importator și exportator de produse agroalimentare din lume; este convins 
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că UE ar trebui să utilizeze această poziție pentru a defini un criteriu de referință în 
materie de standarde pentru sisteme alimentare sustenabile, pe baza principiului 
precauției, a protecției mediului și a bunăstării animalelor; subliniază că, pe lângă 
punerea în aplicare a principiilor Pactului verde, UE trebuie să promoveze o 
convergență globală ascendentă a standardelor pentru a evita o posibilă delocalizare și 
externalizare a amprentei de mediu către țări terțe; recunoaște că agricultura 
nesustenabilă este principalul factor care determină pierderea biodiversității la nivel 
mondial; consideră că politica comercială ar trebui să încurajeze dezvoltarea agriculturii 
ecologice în țările partenere pe baza unor standarde echivalente cu cele pentru bunurile 
produse în UE, în conformitate cu obiectivele UE pentru 2030, și că ar trebui să se 
acorde prioritate sprijinului financiar pentru produsele care provin din lanțuri de 
aprovizionare sustenabile, cum ar fi produsele protejate ca indicații geografice și 
alimentele ecologice, și care vizează atingerea ODD; invită Comisia să comande un 
studiu detaliat și independent privind efectele exporturilor UE și ale metodelor de 
producție a acestora asupra biodiversității; invită Comisia să ia măsuri pentru a interzice 
exportul din UE de substanțe periculoase interzise în UE, în conformitate cu principiul 
de „a nu aduce prejudicii”, cu Convenția de la Rotterdam privind procedura de 
consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și 
pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional și cu Pactul verde 
european;

18. invită Comisia să garanteze că dispozițiile privind pescuitul din acordurile comerciale 
sunt compatibile cu protejarea biodiversității marine și îndeamnă partenerii comerciali 
să abordeze toate efectele antropice negative asupra mediului marin în mod holistic, 
pentru a proteja 30 % din oceane până în 2030; invită Comisia și statele membre să își 
unească eforturile pentru a ajunge la un acord privind biodiversitatea marină în afara 
jurisdicției naționale; reamintește că înființarea de zone marine protejate în zone din 
afara jurisdicțiilor naționale trebuie sprijinită de evaluări ale impactului socioeconomic 
și ecologic bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile;

19. ia act de faptul că comerțul și investițiile în produse și servicii bazate pe biodiversitate 
pot conduce la reducerea exploatării excesive a biodiversității, permițând, în același 
timp, crearea unor sectoare economice mai durabile, care să contribuie la o creștere 
favorabilă incluziunii și la modele de producție, comerț și consum sustenabile, inclusiv 
în țările terțe; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a crea un cadru juridic, în 
special în cadrul OMC, care să poată interzice comerțul cu anumite materii prime, 
produse și servicii care pun în pericol biodiversitatea; sprijină activitatea în curs în 
cadrul OCDE de consolidare a componentei privind biodiversitatea din Orientările 
privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri și solicită Comisiei 
să reflecte în mod adecvat acest lucru în viitorul pachet al UE privind diligența 
necesară; 

20. subliniază că degradarea ecosistemelor subminează progresele în direcția realizării 
majorității ODD pentru 2030, în special a obiectivelor de eradicare a sărăciei, de 
asigurare a accesului la apă și la salubritate, de realizare a securității alimentare, de 
asigurare a unei vieți sănătoase și de reducere a inegalităților; invită Comisia să acorde 
prioritate consolidării capacităților țărilor beneficiare, inclusiv transferurilor de 
cunoștințe, partajării tehnologiei și formării competențelor, pentru a pune în aplicare 
CBD, CITES și alte convenții și acorduri esențiale pentru protecția biodiversității în 
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cadrul Instrumentului de vecinătate, de cooperare pentru dezvoltare și de cooperare 
internațională și al ajutorului pentru comerț; invită Comisia să promoveze sinergii cu 
alte convenții, organizații internaționale și țări terțe atunci când facilitează și 
implementează activități de consolidare a capacităților legate de protecția biodiversității 
și să asigure o abordare integrată și coordonată a consolidării capacităților și a 
cooperării tehnice și științifice; indică faptul că stimulentele de piață și consolidarea 
capacităților ar trebui să fie accesibile întreprinderilor pentru a le implica într-o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și pentru a le ajuta să răspundă 
așteptărilor consumatorilor și cerințelor tot mai mari de respectare a naturii; subliniază, 
în acest context, și necesitatea de a sprijini țările terțe, în special țările cel mai puțin 
dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, al căror model de dezvoltare se bazează pe 
exporturi de bunuri și servicii dăunătoare biodiversității, prin intermediul sprijinului 
financiar și al consolidării capacităților, pentru a reduce dependența lor excesivă de 
astfel de bunuri; subliniază, în acest sens, rolul esențial pe care îl au comunitățile locale, 
popoarele indigene și apărătorii drepturilor omului din domeniul mediului în menținerea 
biodiversității, precum și necesitatea de a respecta principiul ONU privind 
consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză, în sensul Convenției nr. 169 a 
OIM privind populațiile indigene și tribale;

21. invită Comisia să instituie un sistem centralizat de date și analize statistice, sprijinit de 
Eurostat și de agențiile de statistică din statele membre, pentru a putea realiza 
inventarieri mai detaliate ale ecosistemelor.
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