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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. solicită Comisiei ca, în cadrul relațiilor comerciale, să respecte articolul 208 din Tratatul 
de la Lisabona și să includă în Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
o referință explicită la faptul că politica pentru dezvoltare constituie unul din obiectivele 
legitime de politici publice, precum și la principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, 
cerând ca obiectivele cooperării pentru dezvoltare să fie luate în considerare în politicile 
care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare;

2. solicită Comisiei să rețină faptul că, având în vedere dimensiunea și domeniul de aplicare 
ale economiei transatlantice, implicațiile TTIP vor depăși cu mult relația bilaterală și vor 
afecta în mod neîndoielnic țările în curs de dezvoltare, având în vedere că acest mega-
acord comercial are potențialul de a remodela normele comerțului mondial și de a stabili 
noi standarde; solicită Comisiei să comande un studiu independent al impactului TTIP 
asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra viitoarelor obiective de dezvoltare 
sustenabilă, de îndată ce dispozițiile TTIP sunt mai clare, deoarece formularea mandatului 
de negociere este atât de generală încât eventualul efect secundar asupra țărilor în curs de 
dezvoltare este încă dificil de anticipat;

3. solicită Comisiei să ia în considerare faptul că efectul TTIP asupra țărilor în curs de 
dezvoltare va fi diferit în funcție de structura economică și relațiile comerciale actuale ale 
acestora; invită, de asemenea, Comisia să țină seama de faptul că majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare beneficiază într-o anumită măsură de preferințe tarifare din partea UE 
și SUA; invită Comisia să intensifice dialogul cu țările în curs de dezvoltare pentru a 
evalua impactul TTIP și să ia în considerare riscul potențial de erodare a preferințelor și 
deturnarea schimburilor comerciale și investițiilor care l-ar însoți în cazul unor țări în curs 
de dezvoltare;

4. solicită Comisiei să sublinieze, în cadrul dialogului cu țările în curs de dezvoltare, 
potențialul TTIP de a crea noi oportunități pentru țările în curs de dezvoltare în cadrul 
comerțului mondial, care rezultă din intensificarea creșterii economice și a cererii pentru 
exporturi de mărfuri atât în UE, cât și în SUA, precum și costuri de comercializare mai 
mici care rezultă din necesitatea de adaptare la un set unic de norme și standarde în 
sectorul privat pentru a avea acces la ambele piețe; recomandă Comisiei să adopte măsuri 
pentru a diminua costurile de conformitate (în special pentru IMM-uri) și să sprijine 
inițiativele menite să promoveze integrarea țărilor în curs de dezvoltare în lanțurile 
valorice globale prin instrumente de dezvoltare adecvate; 

5. solicită Comisiei să ofere țărilor în curs de dezvoltare sprijin politic și asistență tehnică 
prin urmărirea unei integrări regionale și a unor zone comerciale mai puternice, și să se 
îndrepte către o abordare mai echitabilă în negocierile sale referitoare la acordurile de 
parteneriat economic (APE) care vizează crearea unui cadru mai sigur pentru fluxul 
comercial și de investiții între UE și țările ce fac parte din ACP;

6. îndeamnă Comisia să se asigure că TTIP nu va reduce importanța OMC și va contribui la 
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un sistem comercial mondial echitabil și sustenabil și, în același timp, nu neglijează 
chestiuni importante pentru țările în curs de dezvoltare, cum ar fi siguranța alimentară, 
subvențiile agricole și atenuarea schimbărilor climatice, prin intensificarea eforturilor de a 
înregistra progrese în forumurile multilaterale democratice, în special în cadrul OMC, ca 
opțiunea preferențială a UE, și să încheie cu succes negocierile din cadrul Rundei de la 
Doha, deoarece aceasta este cea mai bună modalitate de a ajunge la un sistem comercial
favorabil includerii și care funcționează în beneficiul tuturor; solicită, de asemenea, 
Comisiei să se asigure că al treilea pilon al TTIP respectă normele multilaterale prin care 
OMC prevede excepții pentru țările în curs de dezvoltare, în special în ceea ce privește 
posibilitatea de restricții la export în domeniul energiei și al accesului la materii prime;

7. solicită Comisiei ca, în cadrul negocierilor, să promoveze cele mai înalte standarde la 
nivel mondial în ce privește drepturile omului, standardele OIM, munca decentă, protecția 
mediului, accesul universal la servicii publice de calitate, protecția socială, asigurarea de 
sănătate publică și universală, accesul universal la medicamente și siguranță alimentară și 
a produselor; încurajează UE să se poziționeze ca apărător al intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare; 

8. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească transparența și caracterul democratic 
al negocierilor prin intensificarea dialogului cu societatea civilă și cu alte părți interesate.
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