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Judith Sargentini, Yannick Jadot, Molly Scott Cato 
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RaportA8-0220/2016 

Tiziana Beghin 

O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile 

2015/2105(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0220/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă strategie inovatoare și de 

perspectivă privind comerțul și investițiile 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la situația actuală a 

Agendei de dezvoltare de la Doha înaintea celei de-a 10-a Conferințe ministeriale a 

OMC1, 

– având în vedere recomandările sale adresate Comisiei cu privire la negocierile privind 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții și Acordul privind comerțul cu 

servicii, din 8 iulie 2015 și, respectiv, din 3 februarie 2016, 

 având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică 

comercială și de investiții mai responsabilă”, 

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, adoptată în cadrul 

Summitului ONU privind dezvoltarea durabilă de la New York, în 2015, 

– având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la comemorarea a doi ani de 

la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul Pactului de sustenabilitate pentru 

Bangladesh2, 

 având în vedere Raportul special nr. 2/2014 al Curții de Conturi Europene intitulat 

„Sunt gestionate în mod corespunzător regimurile comerciale preferențiale?”, 

 având în vedere Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE) privind întreprinderile multinaționale și Declarația tripartită de principii a 

Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind întreprinderile multinaționale și 

politica socială, 

– având în vedere Regulamentul UE privind exploatarea ilegală a lemnului, Directiva UE 

privind raportarea de informații nefinanciare, propunerea CE de regulament privind 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0415. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2015)0175. 
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minereurile din zonele de conflict, Actul din Regatul Unit privind sclavia modernă – 

clauza privind transparența în cadrul lanțurilor de aprovizionare – și Legea franceză 

privind obligația de diligență, 

 având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică 

comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 20201, 

 având în vedere Rezoluția sa din 17 februarie 2011 referitoare la Europa 20202, 

 având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind politica comercială 

internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice3, 

 având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și 

standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale4, 

 având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea 

socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale5, 

– având în vedere orientările UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor 

drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și 

intersexuale, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 24 iunie 2013, 

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 7–8 februarie 2013, Concluziile 

sale privind comerțul din 21 noiembrie 2014 și Concluziile Consiliului Afaceri Externe 

din 27 noiembrie 2015, 

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou 

cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația 

(COM(2016)0385), 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale referitor la transparență, 

responsabilitate și integritate în instituțiile UE (2015/2041(INI)), 

 având în vedere Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a 

Comerțului, 

 având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

 având în vedere articolele 207, 208 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/478 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun 

aplicabil importurilor, 

                                                 
1 JO C 56 E, 26.2.2013, p. 87. 
2 JO C 188 E, 28.6.2012, p. 42. 
3 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94. 
4 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 
5 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101. 
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– având în vedere principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare, stipulat în TFUE, 

 având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

afaceri externe, al Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei 

pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (A8-0000/2016), 

A. întrucât comerțul nu constituie un scop în sine, ci un mijloc de realizare a prosperității și 

egalității, a dezvoltării economice durabile, a progresului social și a înțelegerii culturale 

reciproce, de promovare a oportunităților de afaceri, de mărire a numărului locurilor de 

muncă și de ridicare a nivelului de trai; 

B. întrucât politica comercială comună a cunoscut o schimbare radicală odată cu intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009; întrucât tratatul nu ar trebui să 

constituie o sferă separată, ci mai degrabă să funcționeze în conexiune cu multe alte 

politici și în funcție de acestea;  

C. întrucât în Uniunea Europeană nu a existat o dezbatere serioasă în privința costurilor 

politicilor de liber schimb (cum ar fi ajustările în industrie, închideri de întreprinderi, 

pierderi de locuri de muncă în sectorul de producție, transferul unor întregi industrii în 

țări terțe, poluarea, exploatarea resurselor și creșterea deficitelor comerciale) și nici în 

privința analizei globale costuri-beneficii a politicilor de liber schimb; întrucât lipsa 

unei astfel de dezbateri oneste determină diverse părți interesate să pună la îndoială 

logica și direcția politicii comerciale a UE și a politicilor UE în general; 

D. întrucât comerțul internațional nu ar trebui să fie considerat în continuare cheia 

redresării economiei UE, deoarece mai întâi trebuie revizuită paradigma austerității; 

întrucât comerțul poate reprezenta un factor pozitiv doar dacă obține rezultate concrete 

și cuantificabile în facilitarea creării unor locuri de muncă decente, precum și o 

prosperitate economică sustenabilă, o amprentă sustenabilă și egalitate  în UE și în țările 

terțe;  

E. întrucât noua generație de politici în materie de comerț trebuie să răspundă 

preocupărilor legate de transparență și participare, bunăstare și locuri de muncă, de 

combaterea pauperității, de climă și de protecția biodiversității și de nevoia de a garanta 

o repartizare mai echitabilă a veniturilor provenind din comerț; 

F. întrucât negocierile comerciale precum Acordul comercial de combatere a contrafacerii 

(ACTA), Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), Acordul 

economic și comercial cuprinzător (CETA) și Acordul privind comerțul cu servicii 

(TiSA) au adus politica comercială a UE în atenția publicului și întrucât din ce în ce mai 

mulți cetățeni se tem că reglementările și standardele UE și naționale ar putea fi 

compromise de politica comercială comună; întrucât, în zilele noastre, liberalizarea 

comerțului abordează în principal eliminarea așa-numitelor bariere de reglementare, 

care reprezintă acte cu putere de lege și acte administrative adoptate de organisme alese 

în mod democratic și care decurg din alegerile societății; întrucât există preocupări tot 
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mai mari referitoare la faptul că negocierile comerciale riscă să prevaleze asupra 

reglementării democratice și la faptul că aceste negocieri nu urmăresc în primul rând 

interesul public; întrucât orice îmbunătățire a transparenței va compensa cu greu 

sentimentul de neîncredere tot mai accentuat față de negocierile comerciale; 

G. întrucât Comisia și-a luat angajamentul clar că nicio negociere comercială nu va reduce 

niciodată nivelurile de protecție reglementară, că orice modificare a nivelurilor de 

protecție nu poate fi decât în sensul creșterii acestora și că dreptul de a reglementa va fi 

întotdeauna protejat; întrucât Comisia a înghețat, cu toate acestea, recent, de asemenea, 

unele acte legislative fundamentale în domeniul mediului care au legătură cu negocierile 

comerciale;  

H. întrucât cooperarea în materie de reglementare trebuie să asigure cel mai ridicat nivel de 

protecție a sănătății și a siguranței, în conformitate cu principiul precauției prevăzut la 

articolul 191 din TFUE; 

I. întrucât cetățenii, companiile și IMM-urile din UE se întreabă dacă marile asociații 

industriale reprezintă cu adevărat interesele cetățenilor UE și ale companiilor UE și, în 

general, Uniunea Europeană;  

J. întrucât politica comercială și de investiții a UE trebuie sprijinită nu numai prin 

garantarea unor rezultate benefice în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și 

generarea bunăstării cetățenilor și întreprinderilor, ci și prin consolidarea drepturilor 

ambientale și sociale și asigurarea celui mai înalt nivel de transparență, angajament și 

responsabilitate, prin menținerea unui dialog constant cu societatea civilă, consumatorii, 

partenerii sociali, toate celelalte părți interesate relevante și autoritățile locale și 

regionale, precum și prin stabilirea unor orientări clare în cadrul negocierilor; 

K. întrucât internaționalizarea sistemelor de producție din lume a creat noi posibilități de 

dezvoltare economică și de a ieși din sărăcie pentru sute de milioane de persoane; 

întrucât, cu toate acestea, potrivit OIM, aproximativ 780 de milioane de femei și de 

bărbați activi nu obțin venituri suficiente pentru a ieși din sărăcie; întrucât extinderea 

lanțurilor valorice globale a creat oportunități de angajare, dar nivelul redus de aplicare 

a legislației existente în domeniul muncii și a standardelor de securitate în muncă în 

țările de aprovizionare a rămas o problemă stringentă în ceea ce privește protecția 

lucrătorilor împotriva orelor de lucru exhaustive și a condițiilor inacceptabile; 

L. întrucât, în cadrul politicii sale comerciale și în cadrul negocierilor comerciale pe care le 

desfășoară, UE trebuie să ia în considerare sensibilitatea anumitor sectoare în ceea ce 

privește deschiderea pieței, inclusiv sectorul agricol, precum și excluderea acestora; 

M. întrucât, până în 2050, se preconizează că UE-28 va reprezenta 15 % din PIB-ul 

mondial, comparativ cu 23,7 % în 2013, și întrucât, din 2015, 90 % din creșterea 

economică mondială este generată în afara Europei; întrucât, cu toate acestea, rata de 

creștere a economiilor emergente scade în mod considerabil;  

N. întrucât estimări recente au arătat că emisiile generate în cursul desfășurării normale a 

activităților vor crește cu până la 250 % pentru transportul maritim și cu până la 270 % 

pentru transportul aerian până în 2050; 
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O. întrucât Comisia ar trebui să respecte pozițiile exprimate în rezoluțiile Parlamentului, 

inclusiv în ceea ce privește TTIP și TiSA, prin adaptarea în consecință a pozițiilor sale 

de negociere și prin revizuirea mandatelor de negociere cu Consiliul, 

1. remarcă noua strategie a Comisiei intitulată „Comerț pentru toți – Către o politică 

comercială și de investiții mai responsabilă” și salută noul accent pus pe elemente 

precum gestionarea responsabilă a lanțurilor de aprovizionare, comerțul echitabil și etic 

și costurile sociale ale liberalizării comerțului; reamintește faptul că politica comercială 

trebuie desfășurată în mod corespunzător, pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă; 

regretă, cu toate acestea, că Comisia nu reușește încă să ia măsuri îndrăznețe pentru a 

reorienta această politică spre soluționarea principalelor provocări actuale, cum ar fi 

criza multilateralismului, schimbările climatice, creșterea inegalităților globale sau 

nesustenabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare; 

2. reamintește că PCC trebuie să fie desfășurată în contextul principiilor și al obiectivelor 

acțiunii externe a Uniunii, conform dispozițiilor articolului 21 din TUE și a articolului 

208 din TFUE, și ar trebui să fie pe deplin coerentă cu valorile susținute de UE, astfel 

cum sunt definite la articolul 2 din TUE; reamintește că trebuie asigurată consecvența 

dintre politicile externe și cele interne care au o dimensiune externă; subliniază că UE 

are obligația legală de a respecta drepturile omului și ar trebui să promoveze dezvoltarea 

economică, socială și ecologică durabilă a țărilor partenere; consideră, în acest context, 

că obligațiile internaționale în ceea ce privește drepturile omului ar trebui să aibă 

prioritate în fața dispozițiilor contradictorii ale acordurilor comerciale și de investiții; 

3. salută eforturile Comisiei de a crește gradul de transparență și de deschidere în toate 

etapele negocierilor comerciale, dar consideră că mai sunt multe de făcut pentru a 

ajunge la o adevărată transparență; solicită, prin urmare, o extindere a inițiativei 

Comisiei privind atingerea transparenței depline și a controlului public asupra tuturor 

negocierilor comerciale în curs și viitoare; subliniază că transparența semnificativă 

poate consolida sprijinul global pentru un comerț bazat pe norme; invită Comisia să 

pună în aplicare recomandările Ombudsmanului European din iulie 2015, în special în 

ceea ce privește accesul la documente pentru toate negocierile; regretă lipsa de progrese 

semnificative realizate de Consiliu în ceea ce privește transparența și solicită Consiliului 

să înceapă să publice toate mandatele de negociere adoptate anterior și pe cele viitoare, 

fără întârziere; 

4. îi solicită Comisiei să asigure o implicare hotărâtă a societății civile și a partenerilor 

sociali, pentru a reorienta politica comercială către apărarea drepturilor cetățenilor, 

consolidându-i astfel legitimitatea; 

5. consideră că negocierile comerciale s-au dovedit a nu fi mecanisme instituționale 

adecvate pentru a obține convergența în materie de reglementare, în timp ce se menține 

funcția de bază a reglementării, și anume de a urmări interesul public, siguranța și 

protecția împotriva riscurilor; subliniază că cooperarea în materie de reglementare ar 

trebui să se desfășoare în cadrul unor foruri internaționale situate în afara negocierilor 

comerciale, pentru a garanta că standardele și reglementările fundamentale, standardele 

UE privind legislația din domeniul social, al sănătății, al siguranței, al consumatorilor, 

al muncii și al mediului, precum și diversitatea culturală, și principiul precauției și 
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autonomia în materie de reglementare a autorităților naționale, regionale și locale sunt 

respectate; 

6. consideră că UE îi revine răspunderea de a depune toate eforturile necesare pentru a 

prevedea, preveni și soluționa orice eventuale efecte negative cauzate de politica sa 

comercială comună, prin realizarea în mod regulat a unor evaluări ex ante și ex post ale 

impactului asupra drepturilor omului și a sustenabilității și, pe cale de consecință, prin 

revizuirea acordurilor comerciale, după caz; reamintește că doar comerțul echitabil și 

reglementat în mod corespunzător, dacă este aliniat la obiectivele de dezvoltare durabilă 

(ODD) și la principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), ar putea 

reduce inegalitățile și oferi oportunități de dezvoltare și invită Comisia să consolideze, 

în acest sens, forța executorie obligatorie a ODD; reamintește că ODD includ mai multe 

ținte cu caracter comercial în cadrul mai multor domenii de politică, una dintre cele mai 

concrete vizând creșterea exporturilor din țările în curs de dezvoltare în vederea 

dublării, până în 2020, a ponderii țărilor cel mai puțin dezvoltate în cadrul exporturilor 

mondiale; 

7. este convins că sistemul multilateral rămâne singurul instrument din cadrul politicii 

comerciale în măsură să asigure dezvoltarea economică echilibrată și sustenabilă la 

nivel mondial pentru toți; îndeamnă Comisia să își asume un rol de lider în reformarea 

OMC, cu scopul de a face normele OMC compatibile cu normele provenite din sistemul 

ONU, îndeosebi în ceea ce privește drepturile omului, drepturile lucrătorilor, 

schimbările climatice, biodiversitatea și dezvoltarea, cu scopul de a face din politica 

comercială un vector al guvernanței globale și un instrument de abordare a provocărilor 

globale urgente; insistă, în special, că obligațiile și obiectivele din cadrul acordurilor 

multilaterale de mediu cum este Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC) trebuie să prevaleze asupra unei interpretări limitate a normelor 

comerciale și că produsele trebuie să poată fi diferențiate în funcție de metodele de 

producție și de prelucrare (MPP); consideră că aceste reforme sunt urgente în special în 

noul cadru oferit de Acordul de la Paris; 

8. subliniază că multilateralismul reformat ar trebui să fie cu adevărat prioritatea politicii 

comerciale a UE; în acest sens, este convins că agenda bilaterală și plurilaterală în 

continuă expansiune a UE nu contribuie la atingerea acestui obiectiv principal și 

solicită, prin urmare, Comisiei să ia în considerare nefinalizarea negocierilor actuale și 

să se abțină de la deschiderea unor negocieri ALS noi; 

9. subliniază că, în contextul actualelor provocări, ar trebui să se acorde o atenție specială 

cadrului post-Cotonou, care ar trebui să fie eliberat de structurile sale coloniale, să se 

consolideze integrarea regională și, în cazul Africii, să se instituie legături strânse cu 

structura instituțională a Uniunii Africane; este de părere că ar trebui să se aibă în 

vedere crearea unei zone continentale de liber schimb în Africa, pentru a stimula 

stabilitatea, integrarea regională, sprijinul acordat mijloacelor de subzistență locale, 

ocupării forței de muncă, eradicării sărăciei, conservării culturii locale și democrației de 

jos în sus; reamintește că este necesar ca UE să asigure stabilitatea în vecinătățile sale 

estice și sudice și cere o mai mare integrare economică și comercială, realizând, astfel, 

implementarea completă și adecvată a zonelor de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare (ZLSAC) cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova, precum și un acord 
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cu adevărat asimetric cu Tunisia; consideră că, mai ales pentru țările partenere, 

obiectivul ZLSAC trebuie să fie îmbunătățirea palpabilă și durabilă a nivelului de trai al 

oamenilor simpli; 

10. ia act de anunțurile făcute de Comisie în legătură cu consolidarea dezvoltării durabile și 

promovarea drepturilor omului, a standardelor sociale și de muncă, precum și a 

sustenabilității mediului la nivel mondial prin acordurile sale comerciale și de investiții, 

dar solicită să se depună eforturi susținute pentru deplina implementare și transpunere în 

practică a angajamentelor corespunzătoare; 

11. subliniază că dispozițiile privind drepturile omului, standardele sociale și ambientale, 

angajamentele în materia dreptului muncii pe baza principalelor convenții ale OIM și 

principii legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), inclusiv Principiile 

OCDE privind întreprinderile multinaționale și Principiile ONU privind afacerile și 

drepturile omului, ar trebui să producă efecte obligatorii și să constituie o componentă 

esențială a acordurilor comerciale ale UE, cu angajamente ce pot fi puse în executare; 

invită Comisia să includă capitole privind comerțul și dezvoltarea durabilă în toate 

acordurile comerciale și de investiții ale UE; consideră că, pentru a da un caracter cu 

adevărat obligatoriu și executoriu acestor dispoziții privind dezvoltarea durabilă, ar 

trebui introduse măsuri veritabile de descurajare, cum ar fi recurgerea la mecanismul 

general de soluționare a litigiilor din acord pentru a soluționa disputele, cu posibilitatea 

suspendării preferințelor legate de accesul pe piață; subliniază că standardele de muncă 

și de mediu nu se limitează la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă, ci 

trebuie să se aplice în toate domeniile acordurilor comerciale; 

12. solicită instituirea unui mecanism prin care Parlamentul să îi poată solicita Comisiei 

inițierea unei anchete privind încălcarea de către o terță parte a obligațiilor sale în 

materie de drepturi ale omului în temeiul clauzei privind elementele esențiale; invită 

Comisia să stabilească un proces structurat și depolitizat prin care trebuie să fie lansate, 

conform unor criterii clare, consultări cu un partener în ceea ce privește suspiciunea de 

încălcare a obligațiilor în temeiul capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

13. este preocupat de faptul că lanțurile de aprovizionare nereglementate au permis 

întreprinderilor furnizoare să ignore legislația muncii, să își transfere activitățile 

economice în afara UE, să angajeze lucrători în condiții inacceptabile și nesigure, să 

impună programe de lucru istovitoare și să priveze lucrătorii de drepturile lor 

fundamentale; reamintește că aceste practici creează o concurență neloială pentru 

furnizorii care respectă legislația muncii și standardele de muncă și ambientale 

internaționale și pentru guvernele care doresc să îmbunătățească salariile și standardele 

de viață; invită Comisia să studieze impactul dezvoltării lanțurilor valorice globale și să 

prezinte propuneri concrete de ameliorare a condițiilor din cadrul acestora, în strânsă 

cooperare cu OIM și OCDE; subliniază că o mai mare integrare a UE în lanțurile 

valorice globale trebuie să urmeze două principii: de salvgardare a modelului social și 

normativ european și de asigurare și de generare a unei prosperități durabile și echitabile 

și a unor locuri de muncă decente în UE și în alte părți ale lumii; 

14. consideră că politica comercială trebuie să contribuie la asigurarea unui proces 

transparent de producție la nivelul întregului lanț valoric, precum și conformitatea cu 
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standardele fundamentale sociale, de siguranță și de mediu; îndeamnă Comisia să 

adopte inițiative privind lanțurile de aprovizionare sustenabile propunând acte 

legislative care să introducă obligația de diligență obligatorie pentru întreprinderi, 

bazându-se și pe principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; 

salută dorința exprimată de Comisie de a coopera îndeaproape cu OIM și OCDE pentru 

a dezvolta o strategie globală în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă, în special în 

sectorul textil; consideră că conceptul de RSI voluntară este demodat și în mare măsură 

ineficace și că ar trebui să fie făcut operațional printr-o tranziție spre norme obligatorii 

pentru a asigura responsabilitatea de-a lungul întregului lanț de aprovizionare global, 

inclusiv accesul la justiție pentru victimele încălcărilor drepturilor omului comise de 

multinaționale; 

15. reamintește că SUA au adoptat recent Legea privind punerea în aplicare și facilitarea 

comerțului care interzice produsele fabricate cu ajutorul copiilor sau al muncii forțate; 

îndeamnă Comisia să propună fără întârziere acte legislative care să interzică 

importurile de produse fabricate cu ajutorul oricărei forme de muncă forțată sau de 

sclavie modernă; 

16. respinge includerea sistemului jurisdicțional în materie de investiții și a ISDS în 

acordurile comerciale bilaterale și de investiții ale UE; este de părere că actualul sistem 

de arbitraj al investițiilor ar trebui înlocuit cu un tribunal internațional pentru investiții 

înființat în cadrul Națiunilor Unite, care ar permite statelor, sindicatelor și organizațiilor 

societății civile să lanseze proceduri împotriva investitorilor pentru încălcarea 

obligațiilor investitorilor din domeniul protecției drepturilor omului și a drepturilor 

sociale și de mediu; 

17. invită UE și statele sale membre să transpună în practică recomandările cadrului 

cuprinzător de politici în materie de investiții pentru dezvoltare durabilă al UNCTAD, 

pentru a stimula investiții mai responsabile, mai transparente și mai justificate; 

18. deplânge incapacitatea de a elabora o strategie industrială credibilă pentru UE; este de 

părere că, în timp ce serviciile reprezintă, în UE, peste 70 % din PIB, industria 

prelucrătoare constituie o componentă esențială pentru reindustrializarea UE și că, în 

consecință, strategia comercială a UE ar trebui să se axeze în mai mare măsură pe rolul 

acestui sector în cadrul PCC; 

19. subliniază că măsuri suplimentare de liberalizare a comerțului, care ar putea conduce la 

practici comerciale și la o concurență neloiale între țări privind mai multe categorii de 

probleme normative, drepturile lucrătorilor și standardele de mediu și de sănătate 

publică, impun UE să aibă o capacitate mai mare de a răspunde mai eficient la practicile 

comerciale neloiale, pentru a garanta condiții de concurență echitabile; subliniază că 

instrumentele de protecție comercială trebuie să rămână o componentă indispensabilă a 

strategiei comerciale a UE și să permită îmbunătățirea competitivității, restabilind 

condițiile de concurență loială; reamintește că actuala legislație a UE în materie de 

protecție comercială datează din 1995; subliniază că sistemul de protecție comercială al 

Uniunii trebuie modernizat de urgență; subliniază că legislația UE în materie de 

protecție comercială trebuie să fie mai eficace și mai accesibilă pentru IMM-uri, că 

anchetele trebuie să fie mai scurte, iar transparența și predictibilitatea mai mari; regretă 
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că modernizarea instrumentelor de protecție comercială este blocată în Consiliu, care nu 

a fost în măsură să producă rezultate în cazul acestui act legislativ esențial, și solicită 

Consiliului să deblocheze modernizarea urgentă a instrumentelor de apărare comercială 

pe baza poziției în primă lectură a Parlamentului; 

20. reiterează importanța parteneriatului dintre UE și China, în care comerțul și investițiile 

ocupă un loc important; își exprimă convingerea că, până în momentul în care China nu 

îndeplinește toate cele cinci criterii ale UE necesare pentru a fi considerată o economie 

de piață, UE ar trebui să utilizeze o metodologie fără caracter standard în investigațiile 

antidumping și antisubvenții asupra importurilor din China pentru a stabili 

comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu acele dispoziții din secțiunea 15 din 

Protocolul de aderare a Chinei care prevăd posibilitatea de a aplica o metodologie fără 

caracter standard și punând în aplicare pe deplin respectivele dispoziții; invită Comisia 

să facă o propunere în conformitate cu acest principiu și reamintește necesitatea de a se 

coordona îndeaproape cu alți parteneri din OMC cu privire la această chestiune; 

21. reamintește importanța achizițiilor publice ca instrument de favorizare a modelelor de 

producție durabile și etice; subliniază că, în contextul comerțului, statele membre 

trebuie să dispună în continuare de libertatea de a adopta standarde sociale și de mediu, 

cum ar fi criteriile celor mai avantajoase oferte din punct de vedere economic pentru 

procedurile de achiziții publice; consideră că politicile de achiziții publice ar trebui să 

respecte Convenția 94 a OIM cu privire la clauzele de muncă din contractele publice; 

reamintește că UE este singurul membru al OMC care aplică principiul deschiderii din 

oficiu în achizițiile publice și invită Comisia să ia serios în considerare adoptarea unei 

inițiative în favoarea produselor autohtone („Buy European Act”) și a unei inițiative în 

favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act”); 

22. consideră că aplicarea tot mai strictă a drepturilor de proprietate intelectuală pune în 

pericol libertatea fundamentală de informare, precum și crearea și difuzarea unor 

produse creative necesare pentru dezvoltarea unui sector cultural solid, fiind din ce în ce 

mai des abuzată ca modalitate de restricționare a inovației și de înăbușire a concurenței 

corecte; rămâne sceptic cu privire la ideea că sporirea constantă a protecției și a 

asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul ALS și în cadrul 

OMC va conduce automat la rezultate economice pozitive pentru toate părțile și 

subliniază faptul că beneficiile aplicării drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă 

deseori o povară nejustificată asupra țărilor în curs de dezvoltare; subliniază, în special, 

că, în ceea ce privește produsele farmaceutice vitale, este necesar să se ia în considerare 

retragerea unor măsuri de executare, îndeosebi atunci când respectivele măsuri sunt 

utilizate pentru a evita ca produsele farmaceutice necesare să ajungă la pacienții din 

țările în curs de dezvoltare; 

23. recunoaște importanța includerii serviciilor în negocierile comerciale, dată fiind 

proporția acestora în economia UE; subliniază însă că sectorul serviciilor este extrem de 

reglementat și că are multe sensibilități, ca de pildă în domeniul serviciilor publice, care 

trebuie examinate cu atenție; prin urmare, consideră că negocierile ar trebui să se 

desfășoare pe baza unei liste pozitive, fără clauze de clichet („ratchet clauses”) și de 

înghețare („standstill clauses”); solicită, de asemenea, excluderea, în conformitate cu 

articolele 14 și 106 din TFUE și cu protocolul 26, a serviciilor de interes general și a 
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serviciilor de interes economic general prezente și viitoare din domeniul de aplicare al 

oricărui acord și indiferent dacă acestea sunt finanțate din fonduri publice sau private, 

astfel cum se specifică în rezoluțiile recent adoptate ale Parlamentului; 

24. subliniază că protecția datelor este un drept fundamental nenegociabil; invită Comisia să 

negocieze pe baza unei exceptări totale de la cadrul juridic existent și viitor al UE 

referitor la protecția datelor, asigurând un schimb de date care să respecte pe deplin 

normele privind protecția datelor în vigoare în țara de origine a persoanei vizate; 

25. este preocupat de faptul că includerea în acordurile comerciale a unor dispoziții 

referitoare la serviciile financiare ar putea avea efecte negative în ceea ce privește 

spălarea de bani, frauda și evaziunea fiscală și fluxurile financiare ilicite; îndeamnă 

Comisia să combată corupția în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare; consideră ca 

acordurile comerciale și de investiții ar putea să ofere o bună oportunitate de a 

intensifica cooperarea în combaterea corupției, a spălării de bani și a fraudei fiscale și 

evaziunii fiscale; consideră că angajamentele luate în baza standardelor internaționale, 

obligațiile de raportare pentru fiecare țară în parte și schimbul automat de informații ar 

trebui incluse în acordurile internaționale corespunzătoare, ca o condiție pentru 

liberalizarea și mai mare a serviciilor financiare; 

26. consideră că legătura dintre acordurile comerciale și de investiții și tratatele privind 

evitarea dublei impuneri este extrem de slab explorată și invită Comisia să studieze 

atent toate efectele pe care le pot avea astfel de instrumente unul asupra celuilalt și 

asupra coerenței politice mai ample în combaterea evaziunii fiscale; 

27. împărtășește opinia Comisiei conform căreia UE are o responsabilitate specială în ceea 

ce privește impactul politicilor sale comerciale asupra țărilor în curs de dezvoltare și, în 

special, asupra țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDC); salută reducerea, după 1990, a 

numărului persoanelor care trăiesc în sărăcie absolută; subliniază, cu toate acestea, că 

este imperativ să se reducă și mai mult inegalitățile și să fie eradicată sărăcia, să se 

combată efectele negative ale ALS și să fie catalizate atât investițiile private, cât și cele 

publice în țările cel mai puțin dezvoltate, pentru a oferi cadre instituționale și de 

infrastructură care să permită țărilor cel mai puțin dezvoltate să valorifice mai bine 

avantajele oferite de comerț, sprijinindu-le în procesele de diversificare a economiilor și 

de integrare în lanțurile valorice globale, permițându-le să se specializeze în produse cu 

o valoare adăugată mai mare; 

28. salută anunțul Comisiei potrivit căruia intenționează să realizeze o evaluare la jumătatea 

perioadei a sistemului generalizat de preferințe (SGP), cu scopul de a se asigura că 

sistemul generalizat de preferințe (SGP), inclusiv sistemele „totul în afară de arme” 

(EBA) și SGP +, sunt instrumente care permit menținerea valorilor fundamentale și care 

trebuie puse în aplicare și monitorizate în mod eficace; 

29. reamintește că politica de investiții a UE, în special atunci când sunt implicate fonduri 

publice, trebuie să contribuie la realizarea ODD; reamintește necesitatea de a mări 

transparența și răspunderea instituțiilor de finanțare a dezvoltării (DFI) pentru a urmări 

și monitoriza în mod eficient fluxurile monetare, sustenabilitatea datoriilor și valoarea 

adăugată pentru dezvoltarea sustenabilă a proiectelor lor; 
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30. solicită ca ajutorul pentru comerț și asistența tehnică să se concentreze asupra 

autonomizării producătorilor săraci, a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici, 

asupra egalității femeilor și a capacitării acestora, precum și asupra cooperativelor, 

pentru a amplifica beneficiile din comerț pe piețele locale și regionale; 

31. invită Comisia să sprijine toate țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește utilizarea 

integrală și eficace a tuturor flexibilităților integrate în Acordul TRIPS, recunoscute și 

afirmate în Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică, adoptată 

la 14 noiembrie 2001, cu scopul de a asigura că sunt în măsură să ofere accesul la 

medicamente de bază la prețuri accesibile în cadrul programelor lor interne de sănătate 

publică; îi reamintește, în această privință, Consiliului să-și onoreze angajamentele 

asumate prin Declarația de la Doha, asigurându-se că Comisia exclude în mod explicit 

accesul la medicamente atunci când negociază prevederile legate de produsele 

farmaceutice din cadrul viitoarelor acorduri comerciale bilaterale și regionale cu țări în 

curs de dezvoltare sau atunci când unele țări în curs de dezvoltare se angajează pe calea 

aderării la OMC; salută sprijinul acordat de Comisie cererii de extindere a proprietății 

intelectuale asupra produselor farmaceutice a țărilor cel mai puțin dezvoltate, dar regretă 

decizia finală a Consiliului TRIPS al OMC de a acorda o prelungire de numai 17 ani; 

32. este profund îngrijorat de noua abordare a Comisiei, după cum s-a subliniat în cadrul de 

parteneriat cu țările terțe în contextul Agendei europene privind migrația, bazată pe 

stimulente negative, cum ar fi suspendarea preferințelor comerciale, ca mijloc de a 

determina țările în curs de dezvoltare să coopereze în ceea ce privește gestionarea 

migrației sau readmisia și returnarea migranților în situație neregulamentară; 

33. reiterează importanța respectării normelor europene și internaționale în domeniul 

comerțului cu arme, în special a Tratatului ONU privind comerțul cu arme și a Codului 

de conduită al UE privind exporturile de arme; subliniază faptul că o legislație eficientă 

în materie de control al exporturilor este, de asemenea, un aspect esențial al politicii 

comerciale a UE; invită, în acest sens, Comisia să actualizeze legislația în materie de 

control al exporturilor de produse cu dublă utilizare a UE, pentru a urmări obiectivele 

strategice și valorile universale ale UE; 

34. reamintește că OIM estimează că 865 de milioane de femei din întreaga lume, dacă ar fi 

sprijinite mai bine, ar putea contribui mai mult la prosperitatea economică; subliniază că 

politica comercială poate avea efecte diferite în materie de gen în diverse sectoare ale 

economiei și că sunt necesare mai multe informații privind genul și comerțul și ia act de 

faptul că, în comunicarea sa „Comerț pentru toți”, Comisia nu abordează dimensiunea 

de gen a acordurilor comerciale; invită Comisia să își intensifice eforturile pentru a 

utiliza negocierile comerciale ca pe un instrument de promovare a egalității de gen în 

întreaga lume, precum și să garanteze că atât femeile, cât și bărbații, pot beneficia de 

avantajele comerțului și pot fi protejați împotriva efectelor negative conexe; consideră 

că, în acest scop, Comisia trebuie să se asigure că perspectiva de gen este inclusă, în 

plan orizontal, în toate viitoarele acorduri comerciale și să monitorizeze impactul în 

materie de gen al acordurilor comerciale în vigoare; 

35. salută propunerea Comisiei de stabilire a unui parteneriat consolidat cu Parlamentul și 

cu părțile interesate în vederea punerii în aplicare a acordurilor comerciale; subliniază 
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că Parlamentul trebuie să fie implicat și informat pe deplin și în timp util, în toate 

etapele procedurii, inclusiv prin consultări sistematice cu Parlamentul înainte de 

elaborarea mandatelor de negociere; subliniază obligația Comisiei de a informa 

Parlamentul în legătură cu activitățile sale în ceea ce privește punerea în aplicare, 

monitorizarea și urmărirea acordurilor comerciale și de investiții; 

36. invită Comisia să nu solicite aplicarea provizorie a acordurilor comerciale, inclusiv a 

capitolelor comerciale din acordurile de asociere, înainte ca Parlamentul să își dea 

aprobarea; reamintește și salută angajamentele în acest sens ale comisarului pentru 

comerț, dar recomandă ferm ca acest aranjament să fie oficializat în noul acord 

interinstituțional; consideră, cu toate acestea, că, având în vedere domeniului de aplicare 

din ce în ce mai extins al acordurilor comerciale, care cuprind în prezent prevederi 

privind soluționarea litigiilor dintre investitori și stat și aspecte necomerciale ample, nu 

ar trebui să existe o aplicare provizorie înainte de ratificarea de către toate statele 

membre, în cazul unor acorduri mixte; 

37. îi solicită Comisiei să îmbunătățească calitatea și acuratețea evaluărilor ex ante și ex 

post pe baza metodologiei revizuite; subliniază necesitatea de a prezenta întotdeauna 

pentru inițiativele în materie de politică comercială o evaluare aprofundată și 

cuprinzătoare a impactului asupra sustenabilității, în special în lumina recentei 

recomandări a Ombudsmanului referitoare la plângerea 1409/201/JN privind acordul de 

liber schimb UE-Vietnam; recomandă ca evaluarea să includă, cel puțin: sectoarele 

economice sensibile, drepturile omului, drepturile sociale și drepturile ambientale; își 

exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa evaluărilor intermediare și ex post și cu 

calitatea slabă a evaluărilor realizate, după cum arată Raportul special nr. 02/2014 al 

Curții de Conturi Europene; insistă să se realizeze evaluări intermediare și ex post de o 

calitate mai bună în cazul tuturor acordurilor comerciale, astfel încât factorii de decizie, 

părțile interesate și contribuabilii europeni să poată evalua dacă acordurile comerciale 

au avut rezultatele preconizate; îi solicită Comisiei să furnizeze date privind impactul 

acordurilor comerciale încheiate, în special în ceea ce privește IMM-urile, crearea de 

locuri de muncă decente, drepturile omului și mediul, inclusiv în țările partenere, și să 

prezinte măsuri suplimentare care să asigure că țările cel mai puțin dezvoltate au de 

câștigat de pe urma politicilor noastre comerciale; 

38. subliniază că standardele ridicate din Europa în materie de mediu, siguranță alimentară, 

bunăstarea animalelor și condițiile sociale sunt deosebit de importante pentru cetățenii 

UE, în special în ceea ce privește moralitatea publică și alegerile în cunoștință de cauză 

făcute de consumatori; subliniază că trebuie garantată protejarea standardelor UE 

privind siguranța alimentară și bunăstarea animalelor, prin menținerea principiului 

precauției, a agriculturii sustenabile, a unui nivel ridicat al trasabilității și de etichetare a 

produselor și prin asigurarea conformității tuturor exporturilor cu legislația UE 

aplicabilă; constată diferențe semnificative între standardele de bunăstare a animalelor 

la nivel internațional; subliniază, în acest sens, nevoia de a reglementa exportul de 

animale de fermă vii în conformitate cu legislația existentă a UE și standardele stabilite 

de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), pentru a se asigura că 

toate importurile de produse de origine animală din țările dezvoltate respectă legislația 

UE privind bunăstarea animalelor și că importurile din țările în curs de dezvoltare 

trebuie să respecte standarde echivalente; 
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39. ia act de faptul că strategia Comisiei de a deschide schimburile comerciale cu țări 

dezvoltate care au un nivel mai scăzut al standardelor de mediu, economice, sociale, 

sanitare și fitosanitare decât Europa va duce inevitabil la expunerea sectoarelor 

sensibile, precum sectorul cărnii de vită, la cote tarifare mai ridicate, cu consecințe 

grave pentru micii fermieri din regiuni vulnerabile din Europa; solicită, totodată, 

Comisiei să instituie norme care să asigure un nivel ridicat de protecție a tuturor 

indicațiilor geografice ale UE pe piețele din țările terțe cu care au loc negocieri în 

prezent, precum și măsuri adecvate de punere în aplicare; 

40. subliniază că este important să se asigure faptul că, în cadrul negocierilor comerciale, nu 

sunt incluse dispoziții care ar putea afecta garanțiile furnizate în prezent de Uniune 

consumatorilor în ceea ce privește industria agroalimentară, în special utilizarea 

produselor derivate din OMG-uri sau obținute prin clonare; subliniază că ar trebui să se 

acorde o atenție specială utilizării pesticidelor, în special în ceea ce privește diferitele 

abordări în acest sens, întrucât standardele referitoare la utilizarea pesticidelor sunt mult 

mai ridicate în UE decât în țările terțe; 

41. este în continuare profund preocupat de intensificarea recentă a infracțiunilor împotriva 

animalelor sălbatice și a comerțului ilegal conex, care nu numai că are un impact 

devastator asupra biodiversității și a numărului de specii, ci prezintă un pericol clar și 

prezent pentru subzistența și economiile locale, mai ales în țările în curs de dezvoltare; 

salută angajamentul UE de a elimina comerțul ilegal cu animale sălbatice ca parte a 

răspunsului UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, în special la cel de 

al 15-lea obiectiv de dezvoltare durabilă, care indică nu numai necesitatea stopării 

braconajului și a traficului de specii protejate de floră și faună, ci și a rezolvării cererii și 

ofertei ilegale de produse obținute din fauna sălbatică; se așteaptă în acest sens ca 

Comisia, după o perioadă de reflecție, inclusiv în consultare cu Parlamentul și statele 

membre, să analizeze modul optim de combatere a comerțului ilegal cu animale 

sălbatice prin intermediul politicii comerciale a UE; 

42. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, UNCTAD 

și OMC. 

Or. en 

 


