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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care 
este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. Subliniază că politica comercială comună trebuie să rămână un pilon fundamental al 
politicii externe a Uniunii, având implicații directe asupra vieților cetățenilor, și că trebuie să 
sprijine Uniunea să se adapteze la noul său rol într-o lume în care coexistă mai mulți actori 
majori la nivel mondial; îndeamnă Consiliul, Comisia și Serviciul European de Acțiune 
Externă să coopereze, în acest scop, în următoarele domenii:

a) consolidarea politicii comerciale comune prin integrarea acesteia în cadrul de 
politici mai larg; asumarea rolului de lider în politica comercială mondială la nivel 
multilateral și bilateral; consolidarea cooperării cu partenerii comerciali bilaterali, 
strategici și regionali și cu organizațiile multilaterale, cum ar fi Conferința 
Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Programul 
Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Organizația Internațională a 
Muncii (OIM) și, în special, Organizația Mondială a Comerțului (OMC), prin 
asumarea unui rol activ în cadrul reformei necesare a politicii comerciale, astfel încât 
aceasta să devină mai eficace și mai adaptată la noile provocări globale, inclusiv la 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și la Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice, și să beneficieze de o legitimitate sporită; consolidarea poziției de lider a UE 
și a politicii sale comerciale în ceea ce privește promovarea unei politici comerciale bazate 
pe valori, prin întărirea protecției drepturilor omului în cadrul comerțului și prin adoptarea 
celor mai înalte standarde europene;

b) promovarea apărării unui sistem comercial mondial deschis, bazat pe reguli, 
echitabil și durabil și orientat către dezvoltare, pentru a spori competitivitatea 
întreprinderilor din UE, asigurând punerea în aplicare efectivă a normelor și acordurilor 
internaționale, cum ar fi acordurile în domeniul mediului și al climei, convențiile OIM, 
dispozițiile privind combaterea corupției și acordurile privind transparența financiară, 
combaterea spălării banilor și cooperarea fiscală; garantarea faptului că întreprinderile din 
UE pot funcționa la nivel mondial într-un cadru ce asigură condiții egale, norme 
previzibile, concurență echitabilă și obligații definite, care ar trebui să includă o 
colaborare constructivă cu privire la o poziție comună a Uniunii în cadrul negocierilor 
interguvernamentale ale ONU referitoare la răspunderea pentru încălcări ale drepturilor 
omului, precum și promovarea responsabilității întreprinderilor și a obligației de diligență 
în cadrul lanțurilor de aprovizionare și de producție;

c) informarea completă și imediată a Parlamentului cu privire la negocieri și la 
mandatul Consiliului, precum și de-a lungul întregului proces de punere în aplicare a 
acordurilor internaționale, cu scopul de a garanta că Parlamentul este în măsură să își 
exercite competențele și prerogativele; simplificarea și scurtarea proceselor de negociere 
și consolidarea controlului Parlamentului pe întreaga durată a acestora; creșterea 
transparenței față de cetățenii UE prin publicarea înainte de începerea negocierilor a 
directivelor de negociere (a mandatelor) pentru acordurile comerciale, pentru a spori 
previzibilitatea și securitatea juridică pentru operatorii economici, permițându-le astfel să 
utilizeze mai bine și în timp util oportunitățile care apar pentru UE; respectarea deplină a 
dispozițiilor tratatului și a jurisprudenței recente a UE, conform căreia politica 
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comercială comună este o competență exclusivă a Uniunii;

d) adaptarea politicii comerciale la tendințele globale în materie de automatizare, 
digitalizare, servitizare, extindere a lanțurilor valorice globale și interconectare a 
comerțului cu bunuri și servicii, depunând eforturile necesare în vederea includerii în 
cadrul acordurilor comerciale bilaterale și multilaterale a unor dispoziții adecvate 
pentru a asigura transferurile de date, prețuri competitive la bunurile intermediare și 
liberalizarea comerțului cu servicii;

e) sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a le permite să 
beneficieze pe deplin de politica comercială comună; creșterea investițiilor în cercetare 
și dezvoltare și inovare tehnologică, în special în vederea decarbonizării economiei 
noastre; sprijinirea întreprinderilor europene pentru a se situa în avangarda acestui sector 
la nivel mondial, sporind astfel competitivitatea și creând locuri de muncă decente; 
sublinierea faptului că dezvoltarea durabilă nu ar trebui să fie percepută ca o barieră în 
calea investițiilor; acordarea unei atenții deosebite cooperării internaționale și unui 
proces de participare internațională, în special pe continentul african, care ar putea 
promova ciclurile economice durabile la nivel regional, conduce la crearea de noi 
locuri de muncă și stimula dezvoltarea unor politici de protecție socială;

f) includerea sistematică în acordurile comerciale a comerțului digital, a IMM-urilor, 
a capitolelor obligatorii și executorii privind comerțul și dezvoltarea durabilă, precum și a 
dispozițiilor privind egalitatea de gen, și asumarea unui rol de lider în aceste domenii în 
cadrul discuțiilor multilaterale; apărarea deplină a confidențialității datelor cetățenilor UE, 
astfel cum este consacrată în Regulamentul general al Uniunii privind protecția datelor 
[Regulamentul (UE) 2016/679] și promovarea consolidării standardelor UE privind 
protecția consumatorilor, protecția datelor și accesul la piață; depunerea de eforturi pentru 
a construi o alianță globală și sprijinirea autorităților din statele membre în lupta împotriva 
criminalității informatice transfrontaliere; dezvoltarea unei strategii digitale a UE care să 
includă investițiile în infrastructura digitală și în întreprinderile din sectorul digital, în 
beneficiul întregii societăți;

g) facilitarea procedurii de solicitare de finanțare din partea Fondului european de
ajustare la globalizare și simplificarea accesului la acesta pentru a ține seama de 
efectele negative produse de liberalizarea progresivă și reciprocă a schimburilor 
comerciale cu bunuri și servicii; 

h) consolidarea coerenței politicii comerciale comune cu politica externă și de 
securitate comună (PESC), politica europeană de dezvoltare și politica privind clima, 
în vederea garantării valorilor și obiectivelor stabilite la articolul 3 alineatul (5) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolele 21, 207 și 208 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu respectarea deplină a Consensului 
european privind dezvoltarea; 

i) recunoașterea faptului că politizarea extremă a acordurilor comerciale ale UE 
poate să împiedice comerțul;

j) sublinierea importanței strategice pe care o are elaborarea unei politici de 
vecinătate constructive, prin dezvoltarea unor relații comerciale și a unei cooperări 
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economice echitabile cu economiile din vecinătatea estică și sudică a Uniunii, în vederea
promovării prosperității lor economice și sociale și a creării de locuri de muncă;

k) anticiparea efectelor produse de Brexit și propunerea unor modalități de 
atenuare a consecințelor economice negative pentru Uniune și pentru cetățenii săi, 
inclusiv pentru cetățenii britanici care trăiesc în prezent în Uniune; 

l) îmbunătățirea strategiei de comunicare cu privire la politica comercială comună, 
difuzând analize publice mai numeroase și mai complete cu privire la potențialele efecte 
ale noilor acorduri comerciale înainte de a adopta directivele de negociere (mandatele) 
relevante; o mai bună comunicare a oportunităților pe care le oferă comerțul cetățenilor și 
întreprinderilor noastre; consolidarea transparenței și aprofundarea dialogului cu partenerii 
profesionali și sociali și cu societatea civilă, astfel încât să se asigure implicarea 
corespunzătoare a acestora în monitorizarea și punerea în aplicare a acordurilor 
comerciale, în special prin intermediul dialogului comun și al grupurilor consultative 
interne de acorduri comerciale și prin alocarea mai multor resurse acestor mecanisme; 
sprijinirea cetățenilor și a operatorilor economici din Uniune pentru a le permite să 
înțeleagă mai bine echilibrul aflat în schimbare pe care se bazează arhitectura relațiilor 
economice mondiale și să se adapteze mai bine la acesta.
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