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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 

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

1. observă că Uniunea are o agendă comercială tot mai ambițioasă, așa cum se prezintă în 

strategia „Comerț pentru toți”, ceea ce se traduce prin creșterea volumului de muncă 

pentru DG Trade; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a intensifica 

monitorizarea ex ante, interimară și ex post (inclusiv de către societatea civilă) a punerii 

în aplicare și a efectelor acordurilor comerciale încheiate de Uniune, precum și o 

comunicare publică și o diseminare corespunzătoare a informațiilor despre aceste 

acorduri, pentru a se asigura aplicarea și respectarea obligațiilor Uniunii și ale 

partenerilor săi comerciali, în special în ceea ce privește combaterea sărăciei, 

dezvoltarea sustenabilă și respectarea drepturilor omului; constată impactul negativ al 

acordurilor preconizate CETA și TTIP asupra nivelului resurselor proprii; subliniază 

totuși că ar trebui alocate fonduri suplimentare inițiativelor privind ajutorul pentru 

comerț și suficiente resurse pentru a se asigura că DG Trade are personalul necesar 

pentru a putea acoperi numărul tot mai mare de negocieri și activități de monitorizare ce 

au loc simultan;  

2. subliniază că este urgent necesar ca bugetul Uniunii și structura sa să fie reorganizate în 

profunzime în contextul evaluării CFM, ținând seama de agenda de politică comercială, 

și solicită Comisiei să prezinte Consiliului și Parlamentului o inițiativă în acest sens; 

3. observă că cetățenii Uniunii solicită tot mai des să fie implicați și angajați într-o mai 

mare măsură în politica comercială, iar interesul cetățenilor a devenit o prioritate pentru 

Comisie; subliniază, în această privință, că este crucial să fie alocate suficiente resurse 

pentru implicarea activă a cetățenilor în procesul de elaborare a politicii comerciale a 

Uniunii, printr-o angajare activă, reuniuni cu părțile interesate, inițiative de comunicare 

atât online, cât și offline, și traducerea fișelor tehnice, a textelor pentru negocieri și a 

documentelor de poziție; solicită statelor membre să își asume un rol mai activ în a 

explica valoarea adăugată a politicii comerciale a Uniunii, deoarece ele elaborează 

mandatele de negociere, și să aloce suficiente resurse pentru asemenea explicații din 

propriile bugete naționale; 

4. subliniază că comerțul internațional reprezintă un instrument important în politica 

externă a Uniunii care, dacă dispune de mijloacele financiare necesare și dacă este 

implementat prin strategii politice, economice, comerciale și de dezvoltare coerente, 

poate contribui la dezvoltarea sustenabilă, în special în țările în curs de dezvoltare, 

permițând astfel Uniunii să joace un rol activ în a aborda cauzele migrației; 

5. subliniază că sprijinul tehnic și asistența economică în materie de comerț oferite de 

politica europeană de vecinătate (PEV) partenerilor noștri apropiați din cadrul 

parteneriatului estic, precum și țărilor aflate în perioada de după Primăvara arabă au o 

contribuție importantă la stabilitatea din aceste regiuni; își exprimă, prin urmare, 

îngrijorarea față de propunerile de reducere a finanțării pentru axa mediteraneeană, 

precum și a asistenței pentru Palestina și UNRWA; reiterează că în țările partenere 

obiectivul trebuie să fie, mai presus de toate, îmbunătățirea palpabilă și durabilă a 

nivelului de trai al oamenilor simpli;  
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6. regretă reducerile semnificative propuse pentru asistența macrofinanciară comparativ cu 

nivelul său excepțional de ridicat din 2016, dat fiind că multe țări partenere se confruntă 

în continuare cu grave dificultăți economice; consideră că, pentru a se asigura că pot fi 

acoperite toate cererile viitoare de împrumuturi, va fi nevoie de un nivel mai ridicat de 

finanțare decât cel propus; subliniază că împrumuturile AMF și condițiile de rambursare 

aferente nu ar trebui să creeze o nouă dependență pentru țările beneficiare; 

7. este preocupat de faptul că se recurge tot mai des la garanții și instrumente financiare 

din afara bugetului Uniunii pentru a răspunde numeroaselor crize, finanțate parțial de la 

bugetul Uniunii prin tăieri de fonduri de la programe de la rubrica IV; evidențiază că 

contribuțiile statelor membre la cele două fonduri fiduciare nu se ridică la nivelul celei a 

Uniunii, ceea ce limitează impactul potențial al fondurilor respective; insistă că astfel de 

instrumente de finanțare trebuie să respecte criteriile stabilite de eficacitate a 

ajutoarelor, cum ar fi responsabilizarea și alinierea, și că trebuie să rămână o excepție 

deoarece nu este necesară aprobarea lor în prealabil de către Parlamentul European, 

lipsindu-le legitimitatea democratică; repetă că aceste instrumente ar trebui, în final, să 

fie incluse în bugetul Uniunii pentru a permite un control democratic corespunzător; 

8. salută anunțul Comisiei conform căruia aceasta va prezenta o propunere de plan de 

investiții externe, în contextul noului cadru de parteneriat privind migrația, în toamna 

lui 2016; consideră că planul de investiții externe le va oferi întreprinderilor europene 

noi oportunități de investiții în țările terțe în curs de dezvoltare și va contribui la 

stabilizarea politică și economică sustenabilă a vecinătății europene; regretă că proiectul 

de buget general pentru 2017 nu reflectă propunerile viitoare; subliniază că înființarea 

noului fond nu ar trebui să se facă în detrimentul programelor de la rubrica IV care sunt 

deja subfinanțate, ci să se bazeze atât pe fondurile, cât și pe cunoștințele de specialitate 

și capacitățile manageriale ale Băncii Europene de Investiții; 

9. ia act de propunerea de majorare a creditelor de angajament și de majorarea substanțială 

a creditelor de plată pentru Instrumentul de parteneriat; este îngrijorat că proiectele 

individuale de promovare a schimburilor comerciale realizate în cadrul acestui 

instrument nu sunt complementare cu programele locale și regionale, ci le fac o 

concurență neloială; solicită Comisiei să evalueze instrumentele existente destinate 

promovării internaționalizării IMM-urilor, analizându-le coerența cu alte instrumente 

europene de susținere a IMM-urilor, precum COSME, și subsidiaritatea, neduplicarea și 

complementaritatea în relație cu programele respective ale statelor membre; solicită 

Comisiei să facă la timp propuneri pentru evaluarea la jumătatea perioadei a acestor 

programe, cu scopul de a le spori eficiența și eficacitatea;  
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