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PARLAMENTUL EUROPEAN

RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL ADRESAT

COMISARULUI ASHTON  

Partea B – Întrebări specifice

1. Comunicarea „O Europă competitivă într-o economie mondializată” 
este considerată drept sinteza politicii Comisiei în ceea ce privește 
comerțul internațional și componenta externă a strategiei sale în 
domeniul concurenței.  În lumina crizei financiare acute, a creșterii 
vertiginoase a prețurilor alimentelor și a deteriorării continue a 
mediului la nivel planetar, factori ce vor afecta în mod semnificativ 
comerțul internațional și economia mondială, intenționați să adaptați 
vreuna dintre politicile comerciale menționate în respectiva 
comunicare, în special cu privire la accesul bunurilor și serviciilor UE 
pe piețele din țări terțe, utilizarea instrumentelor de protecție 
comercială, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și accesul 
întreprinderilor din UE la principalele piețe străine de achiziții publice?

Această comunicare abordează o întrebare specifică: cum poate consolida politica 
comercială competitivitatea economică a Europei pe piețele externe și contribui la 
crearea unor societăți mai puternice? Argumentul central al unei Europe competitive 
într-o economie mondializată este acela că deschiderea piețelor, atât ale noastre cât și 
ale celorlalți, precum și implicarea în economia mondială sunt esențiale pentru forța 
economiilor și a societăților noastre. Desigur, trebuie să fim dispuși să adaptăm unele 
elemente ale acestei politici la condițiile globale în schimbare. Trebuie să ne adaptăm 
în continuare metodele de lucru și să ne asigurăm că abordăm veritabilele probleme.
Cu toate acestea, consider că actuala criză nu face decât să întărească importanța 
angajamentului unei Europe globalizate față de condițiile unui comerț echitabil și de o 
economie mondială deschisă bazată pe norme și care dispune de mijloace eficace de 
punere în aplicare a acestora.

Analiza economică ce sprijină strategia privind o Europă globală este în continuare 
legitimă. Aceasta este consolidată de datele privind anul 2007, care arată că UE 
înregistrează în continuare rezultate bune pe piețele de export, în special pentru bunuri 
și servicii care necesită competențe complexe sau cunoștințe specializate. Europa este 
și va rămâne un continent al relațiilor comerciale, puternic integrat în lanțurile globale 
de aprovizionare și dependent de piețele mondiale atât pentru produsele pe care le 
importăm, cât și pentru cele pe care le exportăm.

Este dificil de prevăzut, în acest moment, modul în care criza financiară actuală va 
afecta această situație sau schimburile internaționale în general. Trebuie să anticipăm 
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o scădere a cererii pe piețele dezvoltate ca urmare a diminuării cheltuielilor 
consumatorilor și, probabil, o scădere similară la unii dintre partenerii noștri din 
economiile emergente în creștere. De asemenea, în perioade de încetinire a creșterii 
economice mondiale, presiunile protecționiste ar putea atinge niveluri maxime în 
Europa și la partenerii noștri comerciali. Aceste condiții sunt agravate de o presiune 
tot mai mare asupra resurselor, precum produsele alimentare de bază, și de necesitatea 
urgentă a reducerii, atât în Europa, cât și în țările în curs de dezvoltare, a impactului 
pe care creșterea economică îl are asupra mediului.

Consider că, în general, prioritățile definite în comunicarea privind o Europă 
competitivă într-o economie mondializată sunt adaptate contextului actual. Este 
important să fim în continuare puternic angajați față de garantarea unui acces echitabil 
al întreprinderilor noastre la piețele de export și a respectării obligațiilor OMC de 
către partenerii noștri comerciali. Negocierea de acorduri globale de liber schimb cu 
economiile emergente reprezintă un instrument important în această privință. 
Lansarea în 2007 a Parteneriatului de acces pe piață între Comisie, statele membre și 
întreprinderi ne-a consolidat, de asemenea, abordarea în mod util.  Va fi necesar să 
continuăm să ne concentrăm resursele, utilizând Parteneriatul de acces pe piață și alte 
instrumente, în vederea garantării unui tratament echitabil al exportatorilor noștri, 
mici sau mari, pe piețele străine. Acest lucru va fi important în domeniul piețelor de 
achiziții publice, care rămân unele dintre cele mai închise piețe ale economiei 
mondiale, dar care reprezintă un domeniu în care întreprinderile europene de toate 
mărimile au o experiență considerabilă. Cu toate acestea, recunosc că acesta 
reprezintă unul din cele mai dificile domenii în care pot apărea progrese în cadrul 
negocierilor noastre bilaterale și, în același timp, cu privire la care trebuie să ținem 
cont de circumstanțele locale care stau la baza pozițiilor avute de partenerii noștri în 
cadrul negocierilor. M-aș bucura să constat, de exemplu, că Europa îmbunătățește 
accesul investițiilor și tehnologiilor europene în materie de mediu pe marile piețe 
industriale emergente, putând astfel contribui la tranziția către o creștere economică 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Doresc ca acest aspect să figureze printre 
prioritățile agendei comerciale cu China. 

De asemenea, ar trebui să fim pregătiți și dispuși să ne utilizăm sistemul de protecție 
comercială pentru a garanta că ceilalți au o conduită comercială corectă și nu vând la 
prețuri de dumping bunurile pe piețele noastre într-un mod care să dăuneze interesului 
economic european. O protecție comercială eficace constituie reversul monedei pentru 
o piață deschisă: suntem deschiși schimburilor comerciale, însă ne așteptăm ca 
partenerii noștri comerciali să aibă o conduită comercială loială.

Cred, de asemenea, că suntem îndreptățiți să ne concentrăm pe combaterea 
contrafacerii la nivel global, nu numai pentru că aceasta este extrem de dăunătoare 
pentru întreprinderile noastre și afectează direct avantajele comparative legitime ale 
acestora, ci și pentru că bunurile contrafăcute pot fi nesigure și de calitate inferioară.   

2. După eșecul din luna iulie al reuniunilor ministeriale din cadrul 
OMC și în condițiile în care nu se poate prevedea o încheiere a Rundei 
de la Doha, care sunt consecințele pe termen lung pentru Uniunea 
Europeană și restul lumii ale unui blocaj prelungit al negocierilor din 
cadrul OMC? Care este viitorul unui sistem comercial multilateral axat 
pe OMC în situația în care Runda de la Doha nu-și ține promisiunea de 
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dezvoltare? Credeți că ar fi necesar să se renunțe la principiul 
„angajamentului unic”, care predomină în prezent? Veți sprijini în 
mod activ o reformă a OMC care să confere, printre altele, o 
dimensiune parlamentară acestei organizații, în vederea sporirii 
legitimității democratice și a transparenței negocierilor din cadrul 
OMC?  

În primul rând, nu am fost niciodată atât de aproape de un acord privind ADD 
(Agenda de dezvoltare de la Doha) ca în luna iulie și intenționez să consolidez 
rezultatele obținute cu această ocazie. Eșecul Rundei de la Doha ar avea consecințe pe 
numeroase planuri. În primul rând, s-ar rata ocazia ca Doha să permită elaborarea 
unui pachet de măsuri ambițioase în favoarea dezvoltării, inclusiv accesul pe piață 
fără taxe vamale și restricții cantitative pentru țările cel mai puțin dezvoltate, ajutoare 
pentru comerț și facilitarea schimburilor. De asemenea, s-ar pierde oportunități 
comerciale, atât în țările dezvoltate, cât și în economiile emergente în curs de 
dezvoltare. S-ar pierde, în plus, garanția reprezentată de un acord comercial care ar fi 
consolidat și ar fi făcut ireversibile toate noile forme de acces oferite unilateral acum 
paisprezece/cincisprezece ani, prin ultimul acord comercial multilateral. Totodată, 
s-ar rata ocazia de a stimula Statele Unite să realizeze o reformă agricolă mai 
importantă, pentru a reduce efectele nefaste ale subvențiilor agricole din SUA asupra 
agricultorilor din țările în curs de dezvoltare.  Există zeci de alte domenii în care Doha 
ar contribui, progresiv, la deschiderea economiei mondiale sau ar perfecționa și ar 
consolida normele mondiale care contribuie la garantarea unui comerț global 
echitabil. 

Eșecul Rundei de la Doha nu ar putea decât să afecteze credibilitatea OMC, în special 
în rândul economiilor emergente și al țărilor cu un nivel și mai scăzut de dezvoltare. 
Obiectivul Rundei de la Doha a fost acela de a constitui un tip diferit de acord 
comercial, unul care să demonstreze că sistemul comercial multilateral poate reflecta 
nevoile diferite ale țărilor în curs de dezvoltare. Există riscul ca eșecul Rundei de la 
Doha să permită țărilor în curs de dezvoltare să concluzioneze că interesele nu le pot 
fi apărate în cadrul instituțiilor existente. 

Sunt de acord că noțiunea de angajament unic ridică importante probleme politice și 
tehnice având în vedere cei 153 de membri ai OMC și cred că este posibil ca OMC să 
evolueze spre structuri mai variabile pentru viitoarele negocieri. Cu toate acestea, 
Runda de la Doha a fost concepută ca un angajament unic, iar echilibrul garantat de 
acesta este important atât pentru echilibrul dintre diferitele capitole ale negocierilor, 
precum agricultura și bunurile și serviciile, cât și pentru echilibrul final dintre 
liberalizarea comerțului și măsurile speciale în favoarea dezvoltării care sunt esențiale 
pentru Runda de la Doha.  Sprijin, în principiu, orice schimbare a practicilor OMC 
care contribuie la îmbunătățirea transparenței negocierilor și a procesului de 
soluționare a litigiilor și la consolidarea capacității parlamentarilor de a controla și 
influența pozițiile adoptate de guvernele lor. 

3. Care este impactul pe care considerați că Acordurile de parteneriat 
economic dintre Comunitatea Europeană și țările ACP ar trebui să îl 
aibă asupra creșterii economice, dezvoltării, integrării, coeziunii și 
rolului țărilor ACP în viitor? Având în vedere cererile unor state ACP 
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care au semnat acorduri interimare - referitoare doar la bunuri – cu 
Comisia Europeană, sunteți dispusă să renegociați capitolele incluse în 
acordurile inițiale? Veți continua negocierea unor APE complete? Cum 
intenționați să îmbunătățiți imaginea publică a Uniunii Europene din 
punctul de vedere al relațiilor sale cu țările ACP? 

Obiectivele acordurilor de parteneriat economic (APE) sunt neschimbate în raport cu 
cele convenite de ACP și UE în Acordul de la Cotonou în 2000. APE trebuie să 
promoveze dezvoltarea durabilă și să contribuie la reducerea sărăciei în țările ACP, 
inclusiv prin promovarea integrării acestora în economia mondială, pe baza 
inițiativelor de integrare regională a ACP. Trebuie să ajutăm țările ACP să se 
integreze progresiv în economia mondială mai degrabă decât să fie în continuare 
marginalizate pe acest plan. În cadrul preferințelor comerciale prevăzute de Acordul 
de la Cotonou, proporția comerțului ACP-UE în ansamblul schimburilor comerciale 
comunitare se diminua și se concentra din ce în ce mai mult pe produsele de bază 
neprelucrate.  Stoparea acestui declin va reprezenta o reușită în sine, însă trebuie să 
depunem eforturi în vederea sprijinirii diversificării acestor economii. În acest scop, 
avem nevoie de acorduri APE regionale complete care să ajute industria țărilor ACP 
să respecte standardele internaționale, să deschidă noi oportunități în domeniul 
comerțului cu servicii, care este vital pentru dezvoltare și să instituie un cadru juridic 
sigur care va contribui la atragerea investitorilor.

În ceea ce privește acordurile interimare inițiate în 2007, trebuie să le semnăm pentru 
a asigura compatibilitatea regimului nostru comercial cu normele OMC și pentru a 
proteja accesul partenerilor noștri pe piață.  Ar trebui să ținem cont, de asemenea, de 
faptul că aceste țări sunt în prezent implicate în negocierea unor APE complete, care 
să înlocuiască acordurile interimare. Țările respective pot aduce în discuție orice fel 
de probleme în cadrul acestor negocieri extinse, inclusiv chestiuni care decurg din 
acordurile interimare. Sunt, de asemenea, la curent cu problemele ridicate de diverse 
regiuni și cu faptul că aceleași regiuni și-au reiterat, de asemenea, obiectivul de a 
încheia APE complete orientate spre dezvoltare. 

Aceste APE nu vor fi identice.  Acestea vor trebui să reflecte diferențele regionale, 
deoarece ar fi, evident, absurd să se semneze un acord pe care regiunea în cauză nu îl 
poate pune în aplicare. Cu toate acestea, toate acordurile APE ar trebui să fie 
„complete”, în sensul că valorifică orice mijloc posibil de sprijinire a dezvoltării.

Negocierile din cadrul acordurilor APE implică reformarea și înlocuirea unui regim 
de preferințe comerciale vechi de 30 de ani. Negocierile noastre trebuiau să țină 
seama de termenul limită al expirării legale a regimului comercial de la Cotonou din 
2007.  Nu este niciodată ușor de realizat o reformă de o asemenea amploare. 
Respectarea termenului limită a implicat compromisuri, acceptate de toate părțile, și 
câteva alegeri dificile. În cazul în care vom reuși să obținem semnarea acestor 
acorduri interimare, vom lucra sub o presiune directă mai puțin importantă. Consider 
că putem da un caracter diferit negocierilor și că trebuie să facem acest lucru. Sunt 
decisă să mă implic personal în dialogul cu partenerii noștri ACP, explicându-le ce 
intenționăm să facem și fiind receptivă la așteptările pe care aceștia le au de la aceste 
acorduri, precum și la preocupările lor. Sper să dau o notă personală acestei relații și 
voi face tot ce îmi stă în putință pentru a continua eforturile de consolidare a relațiilor 
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cu țările ACP. În opinia mea, strânsa colaborare cu Parlamentul European și 
societatea civilă constituie un element esențial al acestui proces.

4. Având în vedere evoluția recentă a economiei mondiale, absența 
unui progres în negocierile comerciale multilaterale și progresul mai 
lent decât se aștepta al unor negocieri bilaterale, considerați că este 
necesar să fie revăzută strategia UE față de principalii noștri parteneri 
comerciali?  În special: cum intenționați să abordați problemele care 
au suscitat divergențe cu Statele Unite ale Americii, de exemplu în 
domeniul reglementării; ce măsuri intenționați să adoptați pentru a 
dezvolta o relație comercială mai echilibrată cu China; ce veți face 
pentru a vă asigura că negocierile privind acordurile de liber schimb cu 
regiunile asiatică, latino-americană și mediteraneeană contribuie la o 
mai mare integrare regională, mult mai valoroasă pentru toate părțile 
decât o serie de aranjamente bilaterale?

Sunt pe deplin convinsă de necesitatea completării angajamentelor asumate privind 
gestionarea sistemului comercial multilateral în cadrul OMC cu stabilirea de relații 
economice strategice strânse cu principalii noștri parteneri comerciali. Schimbările 
profunde care au loc în peisajul economic mondial și gradul de interdependență 
economică dintre UE și noile puteri mondiale fac mai necesară ca oricând încheierea 
de parteneriate constructive și eficiente cu India, China, Japonia, Coreea, țările 
ASEAN și din America Latină. Este, de asemenea, vitală o implicare în relații 
economice cu țările din vecinătatea UE, inclusiv cu Rusia și regiunea mediteraneeană. 
Relația dintre UE și SUA constituie piatra de temelie a economiei globale și 
reprezintă acordul comercial de cea mai mare amploare din lume. 

În ceea ce privește SUA, este adevărat că diferențele care există privind normele de 
reglementare și abordările noastre constituie, în continuare, obstacole în calea 
comerțului.  Rar se găsesc soluții rapide pentru eliminarea barierelor normative în 
materie comercială. Avem însă o agendă încărcată cu SUA și încercăm să rezolvăm 
aceste probleme. Înființarea Consiliului Economic Transatlantic (CET) în 2007 oferă 
un nou instrument care poate contribui la o concentrare politică mai intensă asupra 
problemelor privind reglementarea. Dacă există angajamentul politic corespunzător 
din partea următoarei administrații americane, activitatea din cadrul CET și dialogul 
purtat cu SUA în domeniul reglementării pot aduce rezultate semnificative. Cu toate 
acestea, nu trebuie să lăsăm ca diferendele comerciale să afecteze rolul comun 
esențial pe care UE și SUA îl joacă în  conturarea următoarei etape a globalizării și 
relațiile constructive cu alte țări, precum China și India.

Predecesorul meu obișnuia să afirme că cea mai importantă provocare unică pentru 
politica comercială a UE o reprezintă China, fapt cu care înclin să fiu de acord. 
Consider că relația cu această țară este extrem de importantă și poate aduce potențiale 
beneficii semnificative ambelor părți. Deficitul comercial al UE în raport cu China 
este impresionant și reflectă, într-o anumită măsură, faptul că piețele chinezești nu 
sunt atât de deschise pentru produsele, serviciile și investițiile noastre pe cât am dori 
și aștepta. Crearea în 2008 a mecanismului la nivel înalt a constituit un semnal al 
părții chineze de conștientizare a preocupărilor noastre privind dezechilibrul 
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comercial existent, însă ceea ce contează sunt rezultatele și nu bunele intenții. În ceea 
ce privește China, mă voi concentra asupra dezvoltării unei relații constructive, care 
să permită un dialog sincer privind problemele de acces pe piață și care să țină seama 
de gradul de interdependență economică și de interesele noastre strategice comune. 

Încheierea acordurilor de liber schimb se va face în continuare cu scopul de a crea 
piețe regionale puternice. Acest obiectiv este esențial pentru încheierea de acorduri de 
parteneriat economic și stă la baza opțiunilor noastre privind structura negocierilor cu 
țările ASEAN, cele din America Centrală, Comunitatea Andină, Mercosur, regiunea 
mediteraneeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Această abordare este viabilă 
din punct de vedere economic și permite partenerilor de talie mică să exercite o putere 
de negociere colectivă în relațiile cu UE.  Ea reflectă, de asemenea, propria noastră 
experiență europeană: o piață regională mai extinsă constituie un motor economic 
puternic, precum și o destinație mai atractivă pentru investiții și comerț. Chiar și în 
cazurile în care arătăm deschidere pentru aplicarea strategiilor „mai multor viteze” –
cum se întâmplă în Asia de sud-est, regiunea mediteraneeană și Comunitatea Andină, 
unde această flexibilitate reflectă pur și simplu capacitățile de dezvoltare diferite din 
regiune – ar trebui să avem, în continuare, ca scop final integrarea economică tot mai 
profundă a fiecărei regiuni. 

5. Se știe că până la ratificarea Tratatului de la Lisabona, Comisia și 
membrii acesteia trebuie să respecte tratatele în vigoare. Totuși, care 
sunt, după părerea dumneavoastră, acțiunile pe care Comisia le poate 
întreprinde deja, în așteptarea ratificării formale a tratatului? Ați fi 
dispusă să sprijiniți o acțiune a Parlamentului European vizând 
încheierea unui acord interinstituțional în temeiul căruia acestuia să i 
se atribuie competențele în domeniul comerțului internațional pe care i 
le conferă Tratatul de la Lisabona? În ce măsură sunteți dispusă să 
extindeți cooperarea cu Parlamentul European în domeniul comercial 
dincolo de obligațiile stabilite în tratate? Cum vedeți obligația 
dumneavoastră de a răspunde în fața Parlamentului European? Ce 
experiență și competențe considerați că puneți în slujba funcției de 
Comisar pentru comerț al UE? 

Sunt un parlamentar dedicat acestei profesii, cu o experiență de un deceniu în Camera 
Lorzilor din Marea Britanie și cred cu convingere în rolul Parlamentului European de 
a lucra împreună cu Comisia Europeană la elaborarea politicii comerciale și, atunci 
când este necesar, de a trage Comisia la răspundere. Împărtășesc pe deplin punctul de 
vedere al acestui comitet conform căruia schimbările introduse de Tratatul de la 
Lisabona în domeniul politicii comerciale comune, în special privind consolidarea 
rolului Parlamentului European și plasarea acestuia pe picior de egalitate cu Consiliul, 
vor contribui la creșterea legitimității democratice și a eficienței politicii noastre 
comerciale, în special prin acordarea unor puteri sporite Parlamentului.  Comisia a 
susținut activ acordarea unui rol sporit Parlamentului cu ocazia conferinței 
interguvernamentale care a dus la elaborarea Tratatului de la Lisabona. 

În acest sens, predecesorii mei, Pascal Lamy și Peter Mandelson, s-au angajat deja să 
informeze Parlamentul cu privire la evoluțiile din domeniul politicii comerciale și la 
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desfășurarea negocierilor. Sunt întrutotul de acord cu faptul că, pentru a face această 
relație cât mai productivă, sunt importante prezentarea Comisia în fața Parlamentului 
actual și informarea acestuia, cu destul timp înainte de începerea negocierilor, cu 
privire la intenția noastră de a solicita Consiliului elaborarea unor directive de 
negociere. Trebuie să fiți în măsură să formulați observații privind aceste directive de 
negociere, să urmăriți progresul negocierilor în toate etapele și, atunci când este 
necesar, să elaborați avize formale. Voi veghea atent la păstrarea și respectarea 
acestor practici. 

Bineînțeles, până la momentul ratificării Tratatului de la Lisabona, Comisia și 
membrii săi sunt obligați, la fel ca și Parlamentul, să acționeze în limitele 
competențelor care le sunt conferite prin tratatele în vigoare. Deși nu sunt în măsură 
să oblig Comisia să aplice anticipat dispoziții ale Tratatului de la Lisabona, sunt 
dispusă să utilizez pe deplin marjele de manevră de care dispun, în limitele 
reglementărilor existente, în vederea garantării și consolidării participării 
Parlamentului la politica în materie comercială. 

Acest lucru va însemna, de exemplu:

 informarea deplină a Parlamentului European și a acestui comitet cu privire la 
pregătirea, desfășurarea și încheierea negocierilor internaționale;

 punerea la dispoziție a tuturor informații relevante, plasând astfel Parlamentul 
pe picior de egalitate cu Consiliul;

 participarea în mod periodic la sesiunile plenare și la reuniunile formale sau 
informale ale Parlamentului (în special cele ale comitetului dumneavoastră) în 
spiritul Acordului-cadru din 2004 privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisie;

 consultarea dumneavoastră și luarea în considerare a opiniilor exprimate 
privind principalele provocări cu care ne confruntăm în domeniul comerțului, 
precum și valorificarea pe cât posibil a acestor recomandări.

În plus, caracterul general al acordurilor complexe pe care le negociem în prezent 
tinde să cuprindă domenii care garantează exprimarea unui punct de vedere al 
Parlamentul cu privire la acordurile finale. Aceasta mă bucură foarte mult.
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