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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru comerț internațional
Președintele

24.9.2019

Domnului Johan Van Overtveldt
Președinte
Comisia pentru bugete
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 
2020 - toate secțiunile COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD) 

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru comerț internațional a decis să 
transmită un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 24 septembrie 2019, s-a 
hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

În cadrul reuniunii, Comisia pentru comerț internațional a analizat chestiunea și a hotărât să 
recomande Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Bernd Lange
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SUGESTII 

1. ia act de faptul că agenda ambițioasă a Uniunii în domeniul comerțului necesită resurse 
suficiente pentru punerea în aplicare; subliniază, prin urmare, că DG Comerț ar trebui să 
primească o finanțare adecvată pentru a asigura negocierea și încheierea rapidă a acordurilor 
comerciale și o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a acordurilor și a legislației 
comerciale încheiate, asigurând, în același timp, o finanțare suficientă pentru a permite noului 
responsabil principal în domeniul comerțului să exercite în mod eficient noua funcție; sprijină 
faptul că DG Comerț primește alocările bugetare necesare pentru punerea în aplicare a 
regulamentului privind examinarea investițiilor străine directe de la intrarea sa în vigoare în 
octombrie 2020;

2. subliniază că, deși promovează în principal o creștere economică și o dezvoltare sustenabilă 
reciproc avantajoase, printre altele prin asigurarea unui acces mai bun la piață și crearea de 
norme internaționale privind investițiile, politica comercială este un instrument de bază pentru 
politica externă a Uniunii care poate contribui la promovarea valorilor UE la nivel 
internațional, în special respectarea drepturilor omului, egalitatea de gen, protecția climei, 
statul de drept și punerea în aplicare a standardelor internaționale în domeniul muncii și poate 
contribui la asigurarea realizării ODD la nivel mondial, stimulând în același timp partenerii 
noștri comerciali să plaseze drepturile sociale și sustenabilitatea în centrul politicilor lor 
economice; îndeamnă, prin urmare, să se acorde fonduri suficiente pentru a asigura o 
monitorizare adecvată, evaluări intermediare și ex post, cu date defalcate pe sexe, precum și 
pentru punerea în aplicare a angajamentelor asumate de țările terțe;

3. subliniază că acceptarea politicii comerciale a UE necesită un angajament activ față de 
părțile interesate și societatea civilă; subliniază, prin urmare, că ar trebui să se aloce mai multe 
resurse pentru informarea cu privire la politica comercială, dialogurile cu cetățenii, serviciile 
de asistență și asistența pentru IMM-uri și consumatori, precum și pentru grupurile 
consultative interne, principalele vehicule pentru realizarea participării efective a societății 
civile la asigurarea punerii în aplicare și monitorizarea capitolelor din acordurile comerciale 
privind sustenabilitatea comerțului, care reprezintă o parte esențială a arhitecturii comerțului;

4. solicită să se utilizeze pe deplin fondurile disponibile pentru a sprijini internaționalizarea 
IMM-urilor, cu accent pe statele membre care nu au realizat progrese semnificative în acest 
domeniu, și să permită participarea acestora la procesul decizional în materie de politică 
comercială;

5. subliniază rolul esențial al parlamentelor în discuțiile privind politica comercială mondială; 
ia act de faptul că Conferința parlamentară a OMC este un instrument valoros în acest context, 
care necesită o finanțare adecvată pentru a-și atinge potențialul; subliniază, prin urmare, că, la 
fel ca în 2019, ar trebui puse la dispoziție suficiente resurse pentru a permite participarea PE 
la forum și pentru a oferi o infrastructură adecvată pentru activitățile conferinței. 


