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SUGESTII

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

1. ia act de faptul că rolul sectorului privat în dezvoltare a crescut pentru a sprijini prioritățile 
politice într-o perioadă de scădere a bugetelor de ajutor și consideră că relațiile UE cu 
sectorul privat în contextul dezvoltării trebuie să se supună principiilor eficacității 
dezvoltării convenite la nivel internațional;

2. reamintește că, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, politica comercială comună a UE trebuie să țină seama de principiul coerenței 
politicilor pentru dezvoltare și consideră că acest principiu trebuie menționat în mod 
explicit în toate acordurile comerciale și de investiții ale UE;

3. subliniază că practicile actuale ale UE utilizate pentru mobilizarea finanțării private pentru 
asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace din cauza lipsei de 
claritate în ceea ce privește complementaritatea, transparența, răspunderea, asumarea 
responsabilității, alinierea cu prioritățile țării, sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării;

4. subliniază necesitatea ca politica comercială a UE să respecte marja de manevră în materie 
de politici a țărilor în curs de dezvoltare, astfel încât să se mențină tarife de import solide 
care să faciliteze crearea de locuri de muncă calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca posibili factori de stimulare a unei valori adăugate 
mai ridicate pe piața internă, a dezvoltării și diversificării industriale, care reprezintă o 
componentă-cheie a modernizării economice și sociale;

5. solicită luarea unor măsuri de promovare a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și achizițiile locale, esențiale 
pentru dezvoltarea endogenă și care pot întări capacitatea țărilor în curs de dezvoltare 
pentru mobilizarea veniturilor interne, combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, 
precum și pentru atenuarea volatilității devizelor și a prețurilor la produsele de bază, care 
pun în pericol accesul la lanțurile de valori;

6. solicită reexaminarea acordurilor existente în domeniul comerțului și al investițiilor în 
vederea identificării domeniilor, în special a dispozițiilor privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care pot afecta negativ dezvoltarea;

7. îndeamnă Comisia să promoveze în continuare inițiative pentru o exploatare minieră și 
forestieră responsabilă, precum și pentru o aprovizionare responsabilă cu materii prime, 
împreună cu sistemele private legate de dezvoltarea sustenabilă, pe tot cuprinsul lanțurilor 
de aprovizionare, și să intensifice analiza ciclului de viață al produselor și proceselor în 
ceea ce privește aspectele sociale și de mediu;

8. subliniază necesitatea ca politica comercială a UE să promoveze buna guvernare prin 
intermediul unui cadru obligatoriu care să garanteze că întreprinderile din UE răspund 
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pentru acțiunile pe care le întreprind în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile omului, egalitatea între femei și bărbați, munca 
decentă, drepturile sindicale, protecția mediului, accesul universal la servicii publice de 
calitate, protecția socială, asigurări de sănătate publice și universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a produselor.


