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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

1. salută inițiativa Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de 

investiții mai responsabilă”; constată că, în următorii 10-15 ani, 90 % din creșterea 

economică mondială va proveni din afara UE și că marile economii emergente vor juca un 

rol important în acest sens; consideră că schimburile comerciale și investițiile în bunuri și 

servicii sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice a UE, prin deschiderea de noi 

piețe de export pentru industria UE, crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și 

durabile și de creștere economică ecologică, precum și prin creșterea competitivității UE; 

subliniază, prin urmare, că este necesar ca Europa să aibă o strategie comercială 

anticipativă solidă, bazată pe o politică industrială coerentă, pe cercetare și inovare și pe 

agenda digitală; 

2. subliniază că politicile comerciale și de investiții trebuie să vizeze deschiderea unui acces 

nou la piață pentru întreprinderile din UE pentru a contribui la o creștere economică 

durabilă și la generarea unor locuri de muncă de înaltă calitate în condiții de lucru decente 

și că aceste politici ar trebui să fie elaborate în așa fel încât să fie în conformitate cu 

strategia de reindustrializare bazată pe concurență echitabilă și pe reciprocitate și să 

asigure condiții de concurență echitabile pentru sectoarele economice ale UE; 

3. ia act de importanța din ce în ce mai mare a serviciilor pentru comerțul internațional și de 

interconexiunile tot mai strânse dintre servicii, producție și investițiile străine directe pe 

măsură ce lanțurile globale de valori devin tot mai importante; consideră că această 

interconectivitate trebuie să fie luată în considerare în toate negocierile comerciale pentru 

ca industria europeană să se bucure de toate beneficiile; 

4. subliniază importanța IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate pentru comerț și 

investiții, pe lângă importanța industrială strategică a acestora, având în vedere că în UE 

există peste 600 000 de IMM-uri care desfășoară activități comerciale în afara UE, 

realizând o treime din exporturile UE, asigurând locuri de muncă pentru peste 6 milioane 

de oameni și generând astfel majoritatea locurilor de muncă noi din Europa; subliniază 

importanța perioadelor de tranziție pentru a permite sectoarelor industriale și IMM-urilor 

să se adapteze la impactul noilor acorduri comerciale; solicită ca viitoarele acorduri 

comerciale să dedice sistematic capitole specifice IMM-urilor; invită Comisia să furnizeze 

informații ușor de utilizat cu privire la oportunitățile comerciale pentru IMM-uri și să le 

ofere sprijinul necesar pentru a beneficia de aceste oportunități, inclusiv prin fondurile 

structurale ale UE; 

5. reamintește că politica comercială este o metodă de promovare a dezvoltării durabile, 

inclusiv prin promovarea unor standarde de muncă, de mediu și sociale înalte, astfel cum 

sunt definite în convențiile OIM, care ar trebui să fie incluse în toate acordurile 

comerciale, și că aplicarea corespunzătoare a acestora ar trebui să fie monitorizată 

îndeaproape; salută solicitarea Comisiei de a promova un capitol ambițios și inovator 

dedicat dezvoltării durabile în toate acordurile comerciale și de investiții; 
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6. subliniază importanța menținerii standardelor ridicate din legislația privind sănătatea și 

siguranța și a standardelor de mediu din industria și producția din UE; invită Comisia să se 

asigure că acordurile comerciale consolidează aceste standarde și contribuie la crearea 

unor condiții de concurență echitabile la nivel internațional; 

7. invită Comisia să ia măsuri pentru a garanta respectarea standardelor europene în cadrul 

schimburilor comerciale cu țările terțe; 

8. subliniază poziția de lider a UE în materie de politici climatice și consideră că este 

esențială menținerea ambiției în această privință; subliniază, prin urmare, importanța 

includerii unor garanții în acordurile comerciale, care să împiedice relocarea emisiilor de 

dioxid de carbon, având în vedere faptul că deplasarea proceselor eficiente ale UE către 

sisteme mai puțin durabile ar putea conduce la creșteri generale ale emisiilor la nivel 

mondial, ceea ce ar fi contraproductiv pentru îndeplinirea obiectivelor prezentate la 

COP21; 

9. subliniază că este important ca partenerii comerciali ai UE să fie împiedicați să adopte 

practici anticoncurențiale în Europa, între care se numără dumpingul social sau de mediu, 

în special dumpingul legat de produsele ieftine, precum și măsuri protecționiste și 

discriminatorii care periclitează standardele UE și destabilizează industria europeană, și ca 

UE să ia toate măsurile necesare pentru a se apăra împotriva practicilor comerciale 

neloiale; este, în acest context, îngrijorat de posibilitatea ca Chinei să îi fie acordat statutul 

de economie de piață și solicită Comisiei o evaluare detaliată și globală a impactului 

posibilelor scenarii în contextul acordării statutului de economie de piață pentru China, 

acordând o atenție deosebită efectelor asupra industriilor prelucrătoare, a consumatorilor, 

a politicilor de investiții și a competitivității UE, inclusiv cu privire la IMM-uri; îndeamnă 

Comisia să includă în programul său de lucru dezvoltarea unor instrumente legislative 

eficiente și actualizate, care să permită UE să prevină astfel de practici, care afectează 

grav redresarea noastră industrială și capacitatea noastră de a investi, a inova și a concura; 

10. îndeamnă Comisia și Consiliul, având în vedere situația care se deteriorează rapid în 

sectoare industriale esențiale, cum ar fi sectorul oțelului sau al ceramicii, să accelereze în 

mod prioritar reforma instrumentelor UE de protecție comercială inițiată în 2013 pentru a 

crește puterea de reacție și eficiența acestora și a elimina concurența neloială; subliniază 

că Parlamentul și-a adoptat poziția cu privire la această reformă la 5 februarie 2014 

(2013/0103(COD)), solicitând în special reducerea duratei anchetelor antidumping, în 

deplină conformitate cu normele OMC; 

11. reamintește că accesul Chinei la statutul de economie de piață, în condițiile actuale, ar 

face mai dificilă inițierea de proceduri antidumping privind exporturile chineze; 

12. invită Comisia ca, în elaborarea politicilor comerciale și de investiții, să evite 

delocalizarea instalațiilor de producție europene în afara UE, pentru a menține astfel 

locurile de muncă în statele membre ale UE; 

13. consideră că, atunci când negociază acorduri de liber schimb, Comisia ar trebui să se 

asigure că practicile care denaturează concurența, cum ar fi mecanismele prețurilor duble 

și restricțiile la export pentru materiile prime, sunt interzise; 

14. menționează că există o situație de concurență la nivel mondial în cazul tuturor industriilor 
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metalelor de bază, care sunt strategice pentru economia noastră; apreciază că este urgent 

ca, atunci când stabilește piețele relevante, Comisia să considere piața mondială drept 

piață de referință și să nu limiteze investigațiile sale doar la nivelul pieței interne; 

15. subliniază cerința din „Planul de investiții pentru Europa” elaborat de Comisie de a 

stimula investițiile în UE și consideră că strategiile comerciale sunt o modalitate esențială 

de îndeplinire a acestui obiectiv; 

16. consideră că politicile comerciale și de investiții anticipative contribuie în mod 

semnificativ la dezvoltarea pieței telecomunicațiilor și a economiei digitale în Europa și 

aduc avantaje clare pentru consumatorii și întreprinderile din UE, inclusiv pentru IMM-

uri; subliniază că o piață unică digitală este vitală pentru stimularea competitivității și 

creșterii economice ale UE; subliniază faptul că trebuie asigurate condiții de concurență 

echitabile în ceea ce privește reciprocitatea în materie de acces la piețe și că actorii de pe 

piețele din afara UE trebuie să se conformeze standardelor europene aplicate cu privire la 

industrie și consumatori; invită Comisia ca, în viitoarele acorduri comerciale și de 

investiții, să abordeze problema legată de obstacolele din calea comerțului din economia 

digitală, fluxurile transfrontaliere de date, stocarea datelor și protecția datelor și a 

consumatorilor, astfel încât să se asigure că economia digitală poate continua să se 

adapteze și să crească în beneficiul consumatorilor; invită Comisia să se asigure că 

legislația europeană privind protecția datelor nu este afectată de acordurile comerciale în 

vigoare și viitoare;  

17. invită Comisia să se asigure că dreptul de aplicare a legislației în vigoare privind 

proprietatea intelectuală este menținut în acordurile comerciale viitoare, în special în 

domeniul transferului de tehnologie; 

18. invită Comisia să încurajeze organismele de cercetare europene să colaboreze mai activ cu 

potențialii parteneri din afara UE și să optimizeze investițiile în cercetare și inovare și să 

împiedice un exod al creierelor; invită Comisia să sprijine cooperarea regională în 

domeniul cercetării; 

19. subliniază necesitatea de a accelera eforturile globale pentru a dezvolta în continuare 

tehnologii energetice nepoluante în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon și, prin urmare, încurajează Comisia să intensifice cooperarea cu partenerii 

comerciali cu privire la activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare din domeniul 

energetic; 

20. invită Comisia să promoveze diversificarea furnizorilor, rutelor și surselor de energie, prin 

identificarea unor noi parteneri comerciali în domeniul energiei și prin cooperarea 

regională, crescând astfel concurența și scăzând prețurile pentru consumatorii de energie 

europeni; subliniază că dezvoltarea surselor regenerabile de energie și promovarea 

eficienței energetice sunt esențiale pentru creșterea securității energetice și reducerea 

dependenței de importuri; subliniază importanța includerii în acordurile de liber schimb a 

unor dispoziții privind construirea de parteneriate energetice durabile și consolidarea 

cooperării tehnologice, în special în domeniul surselor regenerabile de energie și al 

eficienței energetice; recomandă ca noile acorduri comerciale să includă un capitol privind 

energia și materiile prime; 

21. salută Comunicarea Comisiei privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat 
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(GNL) și stocarea gazelor; consideră că recentele evoluții ale pieței mondiale a gazelor 

naturale reprezintă o enormă oportunitate pentru Europa de a spori securitatea 

aprovizionării cu energie și de a crea o piață mai competitivă; solicită finalizarea rapidă a 

proiectelor de interes comun (PIC) pentru a se asigura faptul că există infrastructura 

corectă pentru a beneficia de pe urma acestor oportunități sporite oferite de comerțul cu 

gaze; 

22. subliniază că este important să se ajungă la un acord „dinamic” privind produsele 

ecologice (verzi) care fac, în prezent, obiectul negocierilor, asigurând faptul că acordul 

poate fi deschis ulterior pentru a permite și altor parteneri din OMC să adere și pentru a 

include în viitor și serviciile ecologice, promovând astfel industria tehnologică europeană 

ecologică și contribuind la realizarea obiectivelor în materie de climă și energie convenite 

în acordul privind schimbările climatice de la Paris din 2015, consolidând securitatea 

aprovizionării cu energie în UE și reducând dependența de combustibilii fosili; 

23. invită Comisia să promoveze egalitatea de gen și egalitatea persoanelor din rândul 

comunității de culoare, comunității asiatice sau grupurilor etnice minoritare în cadrul 

procesului de dezvoltare a politicilor comerciale și de investiții.  
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