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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că un nivel ridicat în materie de sănătate şi bunăstare a animalelor în UE 
constituie o premisă adecvată pentru exporturi, dar că trebuie eliminate barierele sanitare 
nejustificate, aplicate de ţări terţe,  pentru ca fermierii europeni să poată concura pe baze 
echitabile;

2. îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că standardele europene ar putea fi compromise de 
importurile din ţări terţe, în care fermierii nu sunt supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce 
priveşte sănătatea şi bunăstarea animalelor;

3. consideră că întârzierea luării de măsuri pentru a garanta că importurile de carne de vită 
din Brazilia provin numai de la animale ce nu riscă o contaminare cu febră aftoasă, 
subminează încrederea publică în regimul în materie de sănătate animală al UE;

4. solicită Comisiei  să se asigure că rezultatele negocierilor din cadrul OMC nu prejudiciază 
capacitatea fermierilor europeni de a menţine şi îmbunătăţi standardele de sănătate şi 
bunăstare a animalelor;

5. salută intenţia Comisiei de a respecta angajamentele OMC în materie de măsuri sanitare şi 
fitosanitare, dar consideră că acest lucru nu ar trebui să împiedice introducerea de măsuri 
care să conducă la standarde de protecţie mai ridicate, acolo unde acest lucru se justifică 
din punct de vedere ştiinţific;

6. consideră că noua generaţie de acorduri de liber-schimb cu India, Coreea de Sud şi cu 
ţările din Asia de sud-est ar trebui să prevadă standarde ambiţioase în materie de măsuri 
sanitare şi fitosanitare şi de bunăstare a animalelor.


	702008ro.doc

