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REGIMURILE COMERCIALE APLICABILE
ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Politica comercială și de dezvoltare a UE este prezentată în Comunicarea din ianuarie 2012
intitulată „Comerț, creștere și dezvoltare”. Această politică se concentrează asupra țărilor
care au cel mai mult nevoie de sprijin. Sistemul generalizat de preferințe a fost menținut
pentru țările cel mai puțin dezvoltate, la fel ca și regimul „Totul în afară de arme”, în timp
ce acordarea unui tratament preferențial pentru țările ACP care nu se numără printre țările
cel mai puțin dezvoltate a fost înlocuită de acordurile de parteneriat economic (APE), care
includ o componentă de dezvoltare. O nouă strategie a UE privind ajutorul pentru comerț,
care își propune să ajute țările în curs de dezvoltare să construiască capacități comerciale, este
în curs de pregătire și va fi bazată pe o nouă comunicare a Comisiei. UE sprijină runda pentru
dezvoltare a OMC și, în octombrie 2015, a ratificat acordul privind facilitarea comerțului.

TEMEI JURIDIC

Comunicarea din 2012 intitulată „Comerț, creștere și dezvoltare: Adaptarea politicii comerciale
și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie de sprijin”[1] reflectă o schimbare a
paradigmei „comerț și dezvoltare” a UE.
Plasând în continuare comerțul în centrul strategiilor de dezvoltare, Comunicarea din 2012 a
subliniat însă necesitatea de a se face o diferență mai mare între țările în curs de dezvoltare
pentru a se acorda o mai mare atenție celor care au cel mai mult nevoie de sprijin. Aceasta a
vizat, de asemenea, consolidarea sinergiilor dintre politicile comerciale și cele de dezvoltare,
cum ar fi principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării și Comunicarea din 2011 privind
o agendă a schimbării[2], precum și reafirmarea importanței de a se respecta valorile esențiale
ale UE, printre care drepturile omului.
Temeiul juridic pentru politica comercială în general este articolul 207 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care definește competențele instituțiilor UE în
domeniul politicii comerciale comune (PCC). La articolul 188 alineatul (2) din TFUE se
precizează că, la punerea în aplicare a PCC, se aplică procedura legislativă ordinară, care implică
aprobarea Parlamentului. În temeiul articolului 218 din TFUE, aprobarea Parlamentului este
necesară pentru încheierea de acorduri comerciale internaționale precum APE. Competența
Parlamentului a crescut nu numai în temeiul Tratatului de la Lisabona, care extinde domeniul de
aplicare al procedurii legislative ordinare, ci și prin intermediul practicii din actuala legislatură
parlamentară. Angajamentul său pentru o mai mare transparență în negocierile comerciale a
condus la anunțul făcut de președintele Comisiei, dl Juncker, în discursul său privind starea
Uniunii, în cadrul căruia a precizat că toate mandatele de negociere vor fi declasificate.

[1]COM(2012) 0022.
[2]„Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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OBIECTIVELE REGIMURILOR UE DE ACCES PREFERENȚIAL PE
PIAȚĂ

Sistemul SGP, care a fost introdus în 1971, include trei elemente principale. Primul este
„sistemul generalizat de preferințe” (SGP) standard, un regim comercial autonom prin care UE
oferă pentru anumite bunuri străine acces preferențial nereciproc pe piața UE sub formă de
tarife reduse sau zero. Al doilea element (SGP+) este un regim specific de încurajare, care oferă
reduceri tarifare țărilor vulnerabile care au ratificat și pus în aplicare convenții internaționale
referitoare la drepturile omului, drepturile lucrătorilor, protecția mediului și buna guvernanță.
Al treilea element este inițiativa „Totul în afară de arme” (EBA – „Everything but arms”), care
oferă acces în UE fără cote și fără taxe vamale pentru toate produsele, cu excepția armelor și
munițiilor, care provin din 49 dintre țările cel mai puțin dezvoltate.
Obiectivul sistemului SGP este de a facilita accesul țărilor și teritoriilor în curs de dezvoltare pe
piața UE prin reducerea tarifelor aplicate bunurilor lor. Inițial, preferințele tarifare unilaterale
acordate de piața UE au vizat generarea unor venituri suplimentare din export pentru țările în
curs de dezvoltare, pe care acestea le puteau folosi pentru punerea în aplicare a propriilor politici
de dezvoltare durabilă și de reducere a sărăciei, precum și pentru diversificarea economiilor lor.
Sistemul SGP a fost reformat în 2012[3]. Deși cele trei elemente au fost păstrate, sistemul este
acum axat mai mult pe țările care au cea mai mare nevoie de ajutor.
La SGP „standard” au fost adăugate condiții mai restrictive privind venitul, reducând taxele
vamale la aproximativ 66% dintre toate liniile tarifare, pentru a se garanta că țările în curs
de dezvoltare vulnerabile cu venituri reduse sau medii inferioare devin principalul grup-țintă.
Aceasta înseamnă că țările care au fost clasificate de Banca Mondială ca țări cu venituri ridicate
sau medii superioare în ultimii trei ani nu vor mai fi eligibile pentru SGP. Drept urmare, grupul
țărilor beneficiare a fost redus în mod semnificativ, de la 176 la 27. Mecanismul de „graduare”
recent introdus a modificat, de asemenea, stadiul de la care preferințele tarifare nu se mai aplică
unei anumite țări.
SGP+, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, prevede în
continuare taxe vamale zero la cele aproximativ 66% dintre toate liniile tarifare care sunt
desemnate în cadrul SGP standard pentru țările în curs de dezvoltare considerate vulnerabile, dar
acordarea acestuia depinde acum de ratificarea și punerea în aplicare de către țările respective
a 27 de convenții internaționale relevante pentru dezvoltarea durabilă, printre care se numără
convenții privind drepturile fundamentale ale omului, convenții privind drepturile lucrătorilor
și unele convenții privind protecția mediului, precum și convenții referitoare la combaterea
producției ilegale și a traficului de droguri. Nerespectarea acestor cerințe duce la suspendarea
concesiilor tarifare. Lista beneficiarilor a fost extinsă la mai multe țări.
Aceste două sisteme SGP vor fi aplicabile timp de zece ani.
Inițiativa „Totul în afară de arme” (EBA – „Everything but arms”)[4] oferă acces fără cote și
fără taxe vamale pentru toate produsele țărilor cel mai puțin dezvoltate, cu excepția armelor și
munițiilor. Ca urmare a reformei, inițiativa EBA se axează mai mult pe 49 de țări din rândul celor
mai puțin dezvoltate, care vor beneficia de aceasta pe o perioadă nelimitată. Dintre acestea, 33
sunt țări din Africa, 10 din Asia, cinci din zona Pacificului, iar ultima este din Caraibe (Haiti).

[3]Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012.
[4]Comisia Europeană, Everything But Arms Initiative — Who profits?
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
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Toate țările care au semnat și ratificat un ALS cu UE vor înceta automat să beneficieze de
tratament preferențial, indiferent de nivelul lor de dezvoltare.
La nivel multilateral, UE sprijină Agenda de dezvoltare a OMC, care a fost lansată la Doha în
2001. În octombrie 2015, UE a ratificat acordul privind facilitarea comerțului, încheiat în cadrul
reuniunii ministeriale a OMC de la Bali (2014), care este deosebit de important pentru țările în
curs de dezvoltare și țările fără ieșire la mare.
Inițiativa privind ajutorul pentru comerț, lansată în decembrie 2005 cu ocazia Conferinței
ministeriale a OMC de la Hong Kong, este o completare a Agendei de dezvoltare de la Doha și
acordă sprijin în vederea consolidării capacităților comerciale pentru a crea creștere economică
și a combate sărăcia. UE a adoptat o strategie în 2007[5], care este în prezent actualizată
pentru a respecta Agenda 2030 a ONU[6], Consensul european privind dezvoltarea[7] și Strategia
globală[8]. O nouă comunicare este așteptată din partea Comisiei înainte de sfârșitul anului 2017.
La ultima conferință ministerială a OMC, care a fost organizată pentru prima dată într-o țară
africană (Kenya), UE, împreună cu alți membri ai OMC, a fost foarte activă în promovarea altor
aspecte de interes pentru țările în curs de dezvoltare.

ACORDURI DE PARTENERIAT ECONOMIC

În temeiul Acordului de la Cotonou din 2000, acordurile de parteneriat economic (APE) au
devenit principalul instrument de promovare a comerțului între UE și țările din Africa, zona
Caraibilor și Pacific. Aceste acorduri reprezintă piatra de temelie a relațiilor comerciale ACP-
UE, constituie unul dintre cei trei piloni ai acordului și sunt concepute astfel încât să fie
compatibile cu principiile Organizației Mondiale a Comerțului. Ele înlocuiesc în mod progresiv
regimul comercial preferențial al UE.
Negocierile privind APE, care au fost lansate în 2002, erau prevăzute să se încheie până în 2008.
Deoarece procesul de negociere a durat mai mult decât se așteptase, UE a adoptat un regulament
privind accesul pe piață pentru a asigura un regim temporar de acces pe piață până în 2014, care
a fost ulterior prelungit până în 2016, până în momentul în care APE sunt încheiate, semnate
și ratificate. Procesul nu a creat dimensiunea regională dorită deoarece, la data de expirare
a regulamentului privind accesul pe piață (1 octombrie 2016), doar două regiuni complete
semnaseră un APE (care nu este încă ratificat) și doar un singur APE regional era în vigoare.
APE ar trebui menținute chiar dacă Acordul de le Cotonou expiră în februarie 2020 și vor
continua să joace un rol central în cadrul pilonului comercial al parteneriatului de după Cotonou.

SITUAȚIA ACTUALĂ

APE cu Forumul statelor din Caraibe (Cariforum) a fost primul acord regional care a fost semnat,
în octombrie 2008, și aprobat, la 25 martie 2009, de către Parlament. Acesta este în prezent în
vigoare și a fost revizuit pentru prima dată în 2015.
Africa de Vest: negocierile dintre UE și 16 de țări din Africa de Vest au fost încheiate în februarie
2014. Textul a fost parafat la 30 iunie 2014, iar la 10 iulie 2014 șefii de stat ai Comunității
Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au aprobat APE pentru semnare. Procesul
de semnare este în curs de desfășurare. Côte d'Ivoire și Ghana au parafat APE bilaterale
„interimare” cu UE la sfârșitul anului 2007. APE cu Côte d’Ivoire a fost semnat la 26 noiembrie

[5]COM(2007) 163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=RO
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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2008, a fost ratificat de Adunarea Națională la 12 august 2016 și a început să fie aplicat în mod
provizoriu la 3 septembrie 2016. În ceea ce privește Ghana, acordul a fost semnat la 28 iulie 2016
și a fost ratificat la 3 august 2016 de parlamentul acestei țări. Parlamentul European l-a aprobat
la 1 decembrie 2016 și, la 15 decembrie 2016, acesta a intrat în vigoare cu titlu provizoriu.
Africa Centrală: Camerunul a semnat APE dintre UE și Africa Centrală la 15 ianuarie 2009,
această țară fiind singura din regiune care a făcut acest lucru. Parlamentul European a aprobat
APE cu Africa Centrală în iunie 2013. În iulie 2014, Parlamentul din Camerun a autorizat
ratificarea acordului, iar la 4 august 2014, acordul a intrat în faza de aplicare provizorie. Nu a
fost semnat încă niciun APE regional.
Africa de Est și de Sud (AES): în 2009, patru țări din regiune — Mauritius, Seychelles,
Zimbabwe și Madagascar — au semnat un APE care se aplică în mod provizoriu din 14 mai
2012. Parlamentul European și-a dat aprobarea la 17 ianuarie 2013.
Comunitatea Africii de Est (CAE): negocierile privind APE regional au fost încheiate cu succes
la 16 octombrie 2014. La 1 septembrie 2016, Kenya și Rwanda au semnat APE, la fel ca
statele membre ale UE și UE. Procesul de ratificare este în curs de desfășurare în Kenya și
Rwanda. Uganda și Burundi intenționează să semneze în următoarele luni. La 11 noiembrie
2016, membrii Parlamentului Tanzaniei au votat, din păcate, împotriva ratificării APE.
Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC): la 15 iulie 2014, negocierile privind
APE au fost finalizate cu succes în Africa de Sud. Acest lucru a încheiat zece ani de negocieri
și a condus la un acord cuprinzător cu întregul grup al APE din SADC, inclusiv Africa de Sud.
Acordul a fost semnat la 10 iunie 2016 de UE și de grupul APE din SADC, care este format din
șase dintre cei 15 membri ai Comunității de Dezvoltare a Africii Australe (Botswana, Lesotho,
Mozambic, Namibia, Swaziland și Africa de Sud), și a intrat în vigoare în mod provizoriu la
10 octombrie 2016, după ce Parlamentul European și-a dat aprobarea la 14 septembrie 2016.
Angola are statut de observator și ar putea semna în viitor acordul.
Regiunea Pacificului: APE a fost semnat de către UE și Papua-Noua Guinee (PNG) la 30 iulie
2009 și de către Fiji la 11 decembrie 2009. Parlamentul l-a aprobat la 19 ianuarie 2011.
Parlamentul din Papua-Noua Guinee a ratificat APE la 25 mai 2011. La 17 iulie 2014, Fiji a
decis să înceapă să aplice APE în mod provizoriu.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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