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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă 

în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. constată importanța politicii comerciale comune, în cadrul căreia UE poate profita de 

propria-i statură pentru a maximaliza impactul în ceea ce privește negocierile, și a 

relațiilor economice ale UE cu țările terțe și organizațiile regionale, pentru creșterea 

economică în Europa și crearea de locuri de muncă; consideră, prin urmare, că principiul 

proporționalității și, după caz, cel al subsidiarității, ar trebui întrutotul respectat inclusiv în 

aceste domenii de politică, în special atunci când se stabilește că acordurile comerciale 

sunt de natură mixtă; salută inițiativa Comisiei de a clarifica aspectele legate de caracterul 

mixt al acordurilor comerciale prin sesizarea Curții de Justiție Europene (CJUE) cu privire 

la Acordul de liber schimb UE-Singapore; își exprimă speranța că avizul CJUE va 

constitui calea spre identificarea cu claritate a acelor caracteristici ale negocierilor 

comerciale ale UE care vin contact cu responsabilitatea statelor membre; subliniază faptul 

că claritatea ar trebui să pună bazele unei poziții de negociere mai eficace pentru UE și 

pentru o procedură de ratificare mai rapidă a acordurilor comerciale dintre UE și țările 

terțe; subliniază, în această privință, importanța fundamentală a transparenței în contextul 

purtării negocierilor comerciale; 

2. subliniază nevoia clarificării, în raport cu principiul subsidiarității, a diviziunii 

competențelor atunci când politicile comerciale au consecințe asupra altor investiții decât 

investițiile străine directe, și anume investițiile de portofoliu, deoarece în cazul acordurilor 

de liber schimb actuale persistă unele controverse; ia act, în special, de discuțiile recente 

cu privire la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) și de propunerile 

Comisiei de actualizare și reformare a modelului actual; accentuează, în această privință, 

faptul că statele membre ar trebui, de asemenea, să-și asume răspunderea propriului lor rol 

în cadrul acestui proces, dată fiind actuala lor angajare prin intermediul acordurilor 

bilaterale cu țări terțe; solicită respectarea principiului proporționalității în negocierea și 

aplicarea de clauze bilaterale de salvgardare; reamintește că articolul 3 din TFUE 

desemnează politica comercială comună drept un domeniu ce este în întregime de 

competența exclusivă a Uniunii, care ar trebui să se bazeze pe principii uniforme; remarcă 

faptul că, în consecință, principiul subsidiarității nu se aplică politicii comerciale comune; 

3. solicită clarificări referitor la eventualul pericol pe care îl reprezintă instrumentele 

comerciale, ca ISDS, în ceea ce privește principiul subsidiarității, sub aspectul 

competențelor statelor membre; cere statelor membre să deblocheze Convenția Națiunilor 

Unite privind transparența în arbitrajul litigiilor dintre state și investitori (UNCITRAL), 

pentru ca Comisia s-o semneze în numele întregii Uniuni; deplânge situația actuală, în 

care unele state membre sunt parte la convenție, în timp ce altele nu; consideră că acest 

exemplu demonstrează fără echivoc nevoia de claritate în toate aspectele ce privesc sfera 

de aplicare a competenței exclusive a Uniunii în materie de investiții directe; reamintește 

că politicile diferite practicate de statele membre în ceea ce privește protejarea investițiilor 

au condus la situația actuală, în care statele membre sunt parte la aproximativ 1 400 de 

tratate bilaterale privind investițiile, uneori cu prevederi diferite, care ar putea conduce la 

denaturarea pieței unice și la un tratament diferențiat al investitorilor din UE în afară; 
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4. în ceea ce privește asistența financiară furnizată de UE țărilor terțe, îndeosebi asistența 

macrofinanciară, solicită studii de impact ex-ante și ex-post amănunțite privind 

proporționalitatea măsurilor propuse pentru asigurarea caracterului eficient și util al 

asistenței oferite partenerilor noștri în dificultate; insistă asupra necesității instituirii unei 

condiționalități mai stricte pentru acordarea asistenței și a bunului control al utilizării 

fondurilor, inclusiv măsuri în legătură cu prevenirea și lupta împotriva fraudei și a 

corupției și un control amănunțit efectuat de Parlament; solicită o integrare strictă a 

instrumentelor externe ale UE, combinând politica comercială, de dezvoltare și politica 

externă; subliniază că statele membre trebuie să demonstreze un angajament mai mare în 

acest sens; 

5. constată că acordurile comerciale preferențiale existente au indicat că ele pot aduce 

beneficii economiei europene și conduc la creștere și creare de locuri de muncă; subliniază 

că efectele acordurilor comerciale depind de rezultatul negocierilor și că, din această 

cauză, previziunile privind impactul se bazează întotdeauna pe anumite prezumții; îi 

solicită Comisiei să efectueze studii de impact privind sustenabilitatea înainte de inițierea 

negocierilor privind acorduri comerciale în cadrul unui exercițiu constând dintr-o evaluare 

de impact ex-ante mai cuprinzătoare, pentru evaluarea consecințelor economice, sociale și 

ecologice asupra cetățenilor și întreprinderilor UE, în special asupra IMM-urilor; 

subliniază că statele membre ar trebui să joace un rol esențial și în ceea ce privește 

evaluarea beneficiilor potențiale și a implicațiilor acordurilor comerciale preferențiale 

asupra propriei lor economii; 

6. subliniază deosebita importanță a bunei consultări, a dialogului și implicării cetățenilor, a 

întreprinderilor (și anume a IMM-urilor) și a societății civile în procesul decizional de la 

nivelul UE privind politica comercială. 
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