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SUGESTII

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

1. subliniază că existența unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial, în cadrul 
unui sistem comercial multilateral bazat pe norme, este esențială pentru întreprinderile 
europene, inclusiv pentru IMM-uri, pentru a stimula creșterea, a asigura un mediu stabil 
și previzibil și pentru a menține competitivitatea acestora, precum și pentru a păstra 
locurile de muncă existente și a crea altele noi în UE, având în vedere că tot mai multe 
locuri de muncă depind de lanțurile valorice globale; 

2. subliniază că IMM-urile joacă un rol vital în comerțul internațional, estimându-se că 
asigură 30% din exporturile de bunuri ale UE în restul lumii1; reamintește că, pentru a 
ajuta IMM-urile să facă față provocărilor mai mari legate de accesul la noi piețe și 
pentru a le permite să concureze pe baza meritelor proprii, politica comercială și în 
materie de concurență a UE ar trebui să contribuie la crearea unui mediu comercial 
favorabil IMM-urilor;

3. îndeamnă Comisia să garanteze că politica în materie de concurență a UE promovează o 
concurență loială și condiții comerciale reciproce la nivelul Uniunii și la nivel mondial 
pentru a consolida propria noastră industrie în UE; solicită, prin urmare, să se abordeze 
în mod efectiv problema practicilor comerciale neloiale folosindu-se instrumentele 
disponibile, creându-se unelte noi și eficiente și combătând efectele de denaturare pe 
piața unică determinate de participațiile unor state străine și de subvențiile acordate de 
acestea, în special atunci când sunt implicate fonduri ale UE; salută, în acest context, 
noua intenție a Comisiei de a consolida mecanismul de examinare a investițiilor străine 
directe și solicită reluarea discuțiilor privind Instrumentul pentru achiziții publice 
internaționale al UE;

4. solicită, în plus, Comisiei fie să consolideze mai mult cooperarea globală în materie de 
concurență, fie să asigure condiții echitabile de concurență prin intermediul acordurilor 
comerciale bilaterale și în cadrul forumurilor internaționale; sprijină pe deplin eforturile 
Comisiei în contextul reformei în curs a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) 
pentru a actualiza normele multilaterale privind subvențiile sau inițiativele sectoriale cu 
scopul de a aborda problema subvențiilor în mod adecvat la nivel internațional;

5. îndeamnă Comisia să continue să negocieze dispoziții ambițioase și aplicabile în 
materie de concurență și ajutoare de stat în cadrul tuturor viitoarelor acorduri, ca parte a 
unei politici comerciale ambițioase și globale a UE;

6. îndeamnă Comisia să se asigure că normele în materie de concurență sunt compatibile 
cu economia modernă și aduc cele mai mari beneficii consumatorilor europeni, ținând 
pe deplin seama de impactul digitalizării economiei asupra modului de funcționare al 
piețelor mondiale; salută, în acest context, negocierile multilaterale în curs ale OMC 
privind comerțul electronic pentru a garanta că întreprinderile pot concura în întreaga 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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lume în condiții echitabile, bazate pe norme comerciale globale.


