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Raport A8-0220/2016 

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 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 cel de al patrulea raport adresat Adunării Generale a ONU de Alfred-

Maurice de Zayas, expert independent pentru Consiliul ONU pentru Drepturilor 

Omului, precum și raportul privind dreptul la alimentație al fostului raportor special al 

ONU, Olivier De Schutter;  

– având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2016 referitoare la comemorarea a doi ani de 

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

Bangladesh1, 

 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 Regulamentul UE privind exploatarea ilegală a lemnului, Directiva UE 

privind raportarea de informații nefinanciare, propunerea CE de regulament privind 

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, 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0175. 
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 având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind politica comercială 

internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice1, 

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

standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale2, 

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

socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale3, 

– 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 mandatul acordat în iunie 2014 Grupului de lucru interguvernamental 

deschis al ONU (OEIGWG) pentru a elabora un instrument obligatoriu din punct de 

vedere juridic privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi, 

– având în vedere avizul Comisiei pentru comerț internațional referitor la raportul privind 

transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE, 

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

– având în vedere principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare afirmat în Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

 având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât comerțul nu constituie în scop în sine, ci un mijloc de a contribui la 

prosperitatea socială, economică și politică, la stabilitate, la dezvoltarea economică 

sustenabilă, la progresul social, la diversitatea culturală și locurile de muncă de calitate, 

precum și la ridicarea nivelului de trai; 

B. întrucât comerțul în secolul 21 trebuie să fie organizat și restructurat, având în vedere 

impactul profund al lanțurilor valorice globale asupra economiilor naționale, regionale 

și internaționale, schimbările ample în producție și servicii, ca rezultat al noilor 

tehnologii și digitizarea producției industriale și agricole, care a schimbat cadrul pentru 

o dezvoltare economică sustenabilă în toate regiunile globului și devenit, prin urmare, 

un instrument necesar pentru gestionarea interdependenței globale crescânde și 

protejarea intereselor diferite ale populațiilor din mai multe regiuni ale lumii; 

C. întrucât există un număr tot mai mare de cetățeni care sunt extrem de critici și chiar 

resping acordurile de liber schimb (ALS) ca fiind insuficiente pentru a face față tuturor 

acestor provocări și consecințelor profunde și pe termen lung asupra dezvoltării 

naționale și regionale a partenerilor comerciali, precum și asupra capacității acestora de 

a-și dezvolta propriile capacități de producție pentru a garanta performanțe economice 

                                                 
1 JO C 99 E , 3.4.2012, p. 94. 
2 JO C 99 E , 3.4.2012, p. 31. 
3 JO C 99 E , 3.4.2012, p. 101. 
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sustenabile pe termen lung care să contribuie la creșterea economică și la prosperitatea 

populației, inclusiv consecințelor negative actuale asupra relațiilor și condițiilor 

macroeconomice și microeconomice, care adesea duc la închiderea unităților industriale 

și IMM-urilor, la pierderi de locuri de muncă, la delocalizări integrale a unor sectoare 

industriale către țări terțe, la dumping social și de mediu, la dispariția agriculturii de 

subzistență și a celei la scară medie, la o reducere a accesului la servicii publice 

esențiale, la reducerea diversității culturale și la exacerbarea tendințelor negative, cum 

ar fi schimbările climatice nefavorabile și sărăcia continuă, atât din țările în curs de 

dezvoltare, cât și în țările industrializate; 

D. întrucât principiul precauției este prevăzut la articolul 191 din TFUE; iar aplicarea sa 

este obligatorie; 

E. întrucât transparența și participarea sunt necesare și întrucât nu există niciun motiv 

pentru a refuza accesul cetățenilor la toate documentele principale ale negocierilor 

comerciale; 

F. 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, în special a sectorului agricol, dar și a unor sectoare precum 

metalurgia, precum și importanța achizițiilor publice pentru IMM-urile naționale și 

regionale; 

G. întrucât migrația nu este cauzată numai de conflicte și de concepții eșuate și eronate 

privind utilizarea mijloacelor militare pentru a găsi soluții durabile la acestea, de 

războaie, de inegalități economice și sociale, de perturbări întreruperi în interiorul 

statelor sau între acestea și de impactul continuu al schimbărilor climatice asupra 

condițiilor de viață într-un număr tot mai mare de țări, ci și de impunerea logicii 

neoliberale dezechilibrate, inechitabile și foarte adesea devastatoare a comerțului liber; 

1. regretă profund faptul că, în ciuda opoziției ample și crescânde exprimată de cetățeni 

față de politica actuală de comerț internațional a UE caracterizată de liberalizare, 

dereglementare, răspundere pentru scăderea standardelor, relocări și pierderi masive de 

locuri de muncă, închideri ale unităților industriale și IMM-urilor, și însoțită de 

austeritate, noua strategie a Comisiei „Comerț pentru toți - Către o politică comercială și 

de investiții mai responsabilă” nu oferă o modificare substanțială în strategie către un 

comerț echitabil și alternativ care să contribuie cu adevărat la „comerțul pentru toți”; 

2. respinge Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), Acordul economic 

și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA) și Acordul privind comerțul cu servicii 

(TiSA), și invită Comisia să consolideze în mod prioritar relațiile comerciale echitabile 

cu partenerii interesați de dezvoltarea de complementarități și cooperare în vederea 

creării unei lumi pașnice și multipolare, de consolidarea drepturilor și standardelor 

sociale și de mediu, de diversificarea economiilor lor și crearea de locuri de muncă de 

calitate, de prelungirea dezvoltării sustenabile (îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD), ca o cerință minimă), de combaterea eficientă a schimbărilor climatice, 

de aplicarea principiului precauției, de protecția și dezvoltarea serviciilor publice 

esențiale și a bunurilor comune, a securității alimentare și suveranității și de diversitatea 

culturală, în loc să acorde prioritate construirii unui bloc comercial enorm cu SUA și 
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alte țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 

de care vor beneficia întreprinderile transnaționale, sectoarele financiare și investitorii 

internaționali, a căror putere va crește; 

3. invită Comisia, având în vedere Brexit și consecințele sale enorme pentru comerțul 

intern și extern al UE, să suspende imediat ratificarea CETA, a ALS UE-Singapore și a 

acordurilor de parteneriat economic încă neratificate, precum și să suspende negocierile 

pentru alte ALS, precum TTIP, TiSA și acordurile UE-Japonia și Mercosur-UE, până în 

momentul în care va avea loc o dezbatere cu privire la cauzele Brexit, de exemplu 

politicile neoliberale ale UE, inclusiv numărul crescând de ALS și consecințele lor în 

ceea ce privește relocarea și pierderile de locuri de muncă, precum și impactul Brexit 

asupra politicii externe comerciale; 

4. invită Comisia să nu se mai abțină de la a adopta regulamente și directive importante 

solicitate de cetățeni și de Parlament, cum ar fi regulamentele privind organismele 

modificate genetic (OMG-uri), Directiva privind calitatea carburanților și Regulamentul 

privind perturbatorii endocrini în pesticide, deoarece acestea ar putea duce la dificultăți 

în cadrul negocierilor privind TTIP; 

5. reamintește că, potrivit legislației ONU și UE, drepturile omului prevalează asupra 

comerțului și investițiilor; 

6. recunoaște că accesul universal la servicii publice de calitate și la bunuri comune 

precum apa, salubritatea, educația, asistența medicală și accesul la medicamente 

constituie o componentă esențială a capacității statelor membre de a garanta drepturile 

omului și drepturile sociale, democrația și protecția mediului; invită, prin urmare, 

Comisia și statele membre să evite să includă liste negative, clauze de „standstill” sau 

clauze de tip „ratchet” în acordurile comerciale, care amenință capacitatea statelor de a 

inversa nivelurile de liberalizare atinse; 

Democrație și transparență 

7. invită Comisia să respecte democrația și să se abțină de la a prezenta ALS precum 

CETA, TiSA și TTIP drept acorduri pentru care UE are competență exclusivă, fapt care 

încalcă dreptul parlamentelor naționale de a avea un cuvânt de spus cu privire la 

ratificarea acordurilor comerciale care au consecințe enorme pentru viața de zi cu zi a 

cetățenilor; se opune oricărei aplicări provizorii a acordurilor comerciale, inclusiv a 

capitolelor comerciale din acordurile de asociere, înainte ca Parlamentul European și 

parlamentele naționale să își fi dat consimțământul; 

8. îndeamnă Comisia și Consiliul să garanteze transparența și deschiderea în toate etapele 

negocierilor comerciale prin discutarea în mod deschis a mandatului de negociere și 

prin adresarea unei solicitări parlamentelor naționale și Parlamentului European de a 

discuta acest aspect și a îl vota înainte de adoptarea acesteia, precum și prin asigurarea 

accesului la toate documentele de negociere principale pentru toți deputații în 

Parlamentul European, deputații din parlamentele naționale și cetățenii; 

9. solicită Consiliului să publice toate mandatele de negociere adoptate anterior și pe cele 

viitoare, fără întârziere; 
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10. invită Comisia să asigure o implicare hotărâtă și echilibrată a societății civile și a 

partenerilor sociali în toate etapele de negociere ale acordurilor de comerț internațional 

sau ale legislației orizontale care instituie proceduri, pentru a îmbunătăți conținutul 

politicii comerciale a UE și pentru a o orienta către apărarea drepturilor cetățenilor; 

11. se opune atât includerii unor clauze de cooperare în materie de reglementare, cât și 

oricărui organism de cooperare în materie de reglementare care ar permite 

întreprinderilor să intervină în procesul legislativ și să limiteze marja de manevră 

politică a guvernelor și parlamentelor; consideră că, fără a mai fi nevoie de un ALS, 

există deja mecanisme bilaterale și internaționale pentru a identifica și elimina barierele 

tehnice inutile din calea comerțului, precum și poverile și formalitățile administrative 

duble sau redundante, inclusiv cele convenite și adoptate la nivelul ONU sau al 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC); 

12. observă cu profundă îngrijorare efectele liberalizării și dereglementării comerțului, 

combinate cu reformele structurale sau cu actualele politici de austeritate, precum și cu 

utilizarea datoriei externe ca instrument pentru concentrarea bogăției, asupra creșterii 

sărăciei și adâncirii diferențelor dintre cei foarte bogați și cei săraci din majoritatea 

țărilor în curs de dezvoltare, dar și în Europa și în alte țări membre ale OCDE; 

13. îndeamnă Comisia să permită țărilor în curs de dezvoltare sau țărilor vecine care nu sunt 

dispuse să negocieze ALS (cum ar fi acordurile de parteneriat economic și acordurile de 

asociere) sau zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC) să stabilească 

relații comerciale și economice care să ofere o alternativă la acordurile de liber schimb 

cu UE și să țină seama de nevoile lor; 

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

angajamentele în materia dreptului muncii pe baza principalelor convenții și 

responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), inclusiv Principiile OCDE privind 

întreprinderile multinaționale și Principiile ONU privind afacerile și drepturile omului, 

sunt standardele minime, trebuie să producă efecte obligatorii și să constituie o 

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

executare; îndeamnă Comisia să depășească actuala abordare voluntară, fără caracter 

obligatoriu, față de întreprinderi și drepturile omului, și să susțină în mod activ Grupul 

de lucru interguvernamental deschis al ONU (OEIGWG) în elaborarea unui instrument 

obligatoriu din punct de vedere juridic privind întreprinderile transnaționale și alte 

întreprinderi; 

15. subliniază importanța mecanismelor eficiente de salvgardare în cadrul acordurilor 

comerciale; solicită, în același timp, includerea unui mecanism eficient de punere în 

aplicare pentru drepturile lucrătorilor și drepturile privind mediul cărora nu li se aplică 

clauza privind drepturile omului; solicită instituirea unui mecanism prin care 

Parlamentul, organizațiile pentru drepturile omului și organizațiile societății civile să-i 

poată solicita Comisiei să inițieze o anchetă privind încălcarea de către o terță parte a 

obligațiilor sale în temeiul unei clauze privind elementele esențiale, luând în considerare 

deciziile luate la nivelul ONU; invită Comisia să stabilească un proces structurat și 

depolitizat prin care trebuie să fie lansate, conform unor criterii clare, consultări cu un 

partener în ce privește suspiciunea de încălcare a obligațiilor în temeiul capitolelor 



 

AM\1099668RO.doc  PE585.314v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

16. reiterează importanța respectării normelor europene și internaționale în domeniul 

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

conduită al UE privind exporturile de arme; subliniază faptul că politica comercială a 

Uniunii este un instrument de diplomație economică care ar putea, de asemenea, să 

contribuie la soluționarea cauzelor profunde ale terorismului; subliniază faptul că o 

legislație eficientă în materie de control al exporturilor este, de asemenea, un aspect 

esențial al politicii comerciale a UE; invită Comisia, în acest sens, să actualizeze 

legislația în materie de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare a UE, pentru 

a urmări obiectivele UE; 

17. regretă faptul că, în comunicarea sa intitulată „Comerț pentru toți”, Comisia nu 

abordează dimensiunea de gen a acordurilor comerciale, în special cu privire la impactul 

politicii comerciale asupra drepturilor femeilor și fetelor, precum dreptul la sănătate și 

drepturile care decurg din acesta, cum ar fi sănătatea reproductivă, accesul la educație, 

formare, alimente, muncă, condiții de muncă sigure și apă; 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 pentru a garanta 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; invită Comisia să monitorizeze impactul de gen al acordurilor comerciale în 

vigoare;  

18. deplânge slăbirea și limitarea domeniului de aplicare al sistemului generalizat de 

preferințe (SGP) și solicită să se pună capăt acestei politici; respinge reducerea 

sistemelor unilaterale de tranzacționare ca pe o formă de șantaj pentru a obliga țările în 

curs de dezvoltare să semneze ALS cu UE; 

Lanțurile valorice și valorile și standardele fundamentale  

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

transparent de producție la nivelul întregului lanț valoric, precum și conformitatea cu 

standardele fundamentale sociale, de siguranță și de mediu; invită Comisia să 

promoveze inițiative privind depunerea de cuvenite diligențe pentru lanțurile de 

aprovizionare care să treacă dincolo de obligațiile lipsite de caracter imperativ existente; 

invită Comisia să coopereze îndeaproape cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) 

și cu Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) 

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

special în sectorul textil; subliniază importanța identificării și evaluării unor noi 

oportunități sectoriale sau geografice de a crea noi inițiative responsabile în cadrul 

lanțului de aprovizionare; așteaptă cu interes viitoarea comunicare a Comisiei 

referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor; 

20. solicită ca ajutorul pentru comerț și asistența tehnică să se concentreze asupra 

dezvoltării producătorilor săraci, a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici, 

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

pentru a amplifica beneficiile din comerț pe piețele locale și regionale; 
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21. solicită Comisiei să elaboreze o legislație în vederea interzicerii importurilor tuturor 

bunurilor produse prin orice formă de dumping social sau de mediu, de muncă forțată 

sau de sclavie modernă și, în același timp, să consolideze controalele la import și asupra 

lanțurilor de aprovizionare pentru motive etice; 

22. subliniază că este necesar să se reechilibreze protecția drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI) în vederea unei abordări flexibile, inovatoare și eficiente pentru a 

facilita inovarea, inclusiv inovarea aspirațiilor popoarelor din țările în curs de 

dezvoltare, printre altele cu privire la creșterea gradului lor de integrare în lanțurile 

valorice globale; solicită ca această reechilibrare să fie combinată cu strategii de acces 

efectiv la medicamente, transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare și 

protecția drepturilor popoarelor indigene în ceea ce privește biodiversitatea din 

teritoriile lor și cunoștințele lor tradiționale; 

23. îi solicită Comisiei să sprijine toate țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește 

utilizarea completă și eficace a tuturor dispozițiilor flexibile 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 fi în măsură să ofere 

accesul la medicamente generice 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 garantează 

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 OIM; salută sprijinul acordat de Comisie cererii de 

extindere a proprietății intelectuale asupra produselor farmaceutice a țărilor cel mai 

puțin dezvoltate, deși regretă decizia finală a Consiliului TRIPS al OIM de a acorda o 

prelungire de numai 17 ani; solicită Comisiei să evite aplicarea de sancțiuni financiare 

împotriva țărilor terțe care utilizează norme conforme cu normele OMC; 

24. invită Comisia să se asigure că acordurile comerciale sprijină consolidarea sistemelor de 

comerț echitabil în UE și în țări terțe; invită Comisia să asigure trasabilitatea produselor 

de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; 

Evaluarea impactului și monitorizarea 

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

post ale acordurilor comerciale pe baza pe metodologiei revizuite și să utilizeze modele 

economice mai fiabile; 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 ca răspuns la plângerea 1409/201/JN privind acordul de liber schimb 

UE-Vietnam; consideră că evaluările ar trebui să se extindă cel puțin la sectoarele 

economice sensibile, drepturile omului, sociale și de mediu, agricultură și producțiile 

locale în regiunile ultraperiferice (RUP) și își exprimă îngrijorarea cu privire la absența 

evaluărilor intermediare și ex post, precum și calitatea foarte slabă a evaluărilor 

existente, după cum s-a arătat în raportul special al Curții de Conturi Europene 02/2014; 

insistă să se realizeze evaluări intermediare și ex post de o calitate mai înaltă în cazul 
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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 sunt avantajate de 

politicile noastre comerciale; solicită Comisiei să instituie un mecanism care să permită 

suspendarea acordurilor de liber schimb și a acordurilor de asociere atunci când 

drepturile sociale, de mediu și/sau drepturile omului sunt încălcate de către una din 

părți; 

OMC 

26. îndeamnă Comisia să își asume un rol de lider în reformarea profundă a OMC, cu 

principalul scop de a acționa astfel încât funcționarea acesteia să devină mai 

democratică și mai eficientă și pentru a orienta activitatea sa privind o nouă 

reglementare a globalizării, prin coerența deplină a de setului de norme OMC cu ONU, 

în special în ceea ce privește drepturile omului, drepturile lucrătorilor, schimbările 

climatice și dezvoltarea, cu scopul de a face din politica comercială un vector al 

guvernanței globale și de a contribui la cauza abordării provocărilor globale urgente; 

subliniază faptul că multilateralismul reformat ar trebui să fie prioritatea politicii 

comerciale a UE; își exprimă îngrijorarea, în acest sens, că agenda bilaterală și 

plurilaterală în continuă expansiune a UE nu contribuie la atingerea acestui obiectiv 

principal și solicită, prin urmare, Comisiei să înghețe negocierile ALS actuale și să se 

abțină de la deschiderea unora noi; 

27. 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 abuzată ca modalitate de restricționare a inovării și de înăbușire a concurenței 

sănătoase; este în continuare 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 deseori beneficiile aplicării drepturilor de proprietate intelectuală 

reprezintă o povară nejustificată asupra țărilor în curs de dezvoltare; subliniază faptul 

că, în special atunci când este vorba despre produse farmaceutice vitale, este esențial să 

se ia în considerare retragerea anumitor măsuri de executare, în special atunci când 

respectivele măsuri sunt utilizate pentru a evita ca produsele farmaceutice necesare să 

ajungă la pacienții din țările în curs de dezvoltare; îndeamnă Comisia să își reconsidere 

poziția cu privire la protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv brevetele, 

mărcile comerciale, drepturile de autor, proiectele, indicațiile geografice, marcajul de 

origine și produsele farmaceutice; 

Lupta împotriva evaziunii fiscale, a eludării fiscale și a corupției 

28. consideră că includerea în acordurile comerciale a unor dispoziții referitoare la serviciile 

financiare are deseori efecte negative în ceea ce privește spălarea de bani, evaziunea 

fiscală și evitarea obligațiilor fiscale; insistă că acordurile comerciale ar trebui să 
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mărească cooperarea în combaterea corupției, a spălării de bani și fraudei fiscale; 

consideră că angajamentele luate în baza standardelor internaționale, obligațiile de 

raportare pentru fiecare țară individual și schimbul automat de informații ar trebui 

incluse în acordurile internaționale respective, pentru a sprijini liberalizarea și mai mare 

a serviciilor financiare; 

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

evitarea dublei impuneri este mult prea puțin 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; 

Nevoile IMM-urilor 

30. subliniază că o politică comercială de viitor trebuie să acorde o atenție deosebită 

necesităților specifice ale microîntreprinderilor și ale IMM-urilor și avertizează cu 

privire la pericolul unor acorduri comerciale, precum TTIP, CETA și TISA, care 

deschid piața UE și reduc semnificativ schimburile intracomunitare; remarcă faptul că 

doar 13 % dintre IMM-urile europene sunt active la nivel internațional în afara UE, dar 

reprezentând o treime din exporturile UE; 

31. subliniază că un acces mai rapid al IMM-urilor europene la procedurile antidumping 

este esențial pentru o mai bună protecție a acestora împotriva practicilor comerciale 

neloiale; subliniază că este necesară o reformă a cadrului multilateral al OMC, pentru o 

mai mare implicare a IMM-urilor și pentru a accelera soluționarea litigiilor; 

32. invită Comisia să evalueze și să îmbunătățească instrumentele existente din perspectiva 

subsidiarității, complementarității și nesuprapunerii în legătură cu programele statelor 

membre respective și valoarea adăugată europeană înainte de a elabora noi acțiuni de 

sine stătătoare de sprijinire a internaționalizării IMM-urilor; subliniază că Comisia ar 

trebui să prezinte Parlamentului o evaluare independentă a tuturor programelor 

existente; 

Investițiile și soluționarea litigiilor între investitori și state  

33. respinge includerea oricărui mecanism pentru soluționarea litigiilor dintre investitori și 

state (ISDS) (așa cum a fost solicitat anterior) sau noua versiune a acestuia (cunoscută 

sub numele de sistem jurisdicțional în materie de investiții), în cadrul acordurilor 

comerciale internaționale între UE și țări terțe sau între țările europene, și consideră că 

este total inacceptabil să se instituie organe specializate exclusiv pentru investitori; 

34. 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 financiare de dezvoltare și a parteneriatelor de 

tip public-privat pentru a urmări și monitoriza în mod eficient fluxurile monetare, 

sustenabilitatea datoriilor și valoarea adăugată pentru dezvoltarea viabilă a proiectelor 

lor; 
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Comerț și agricultură 

35. reafirmă aplicarea necesară și obligatorie a principiului precauției și insistă asupra 

faptului că apărarea standardelor europene ridicate în materie de mediu, de siguranță a 

produselor alimentare, bunăstarea animalelor și condițiile sociale este de o mare 

importanță pentru cetățenii UE, în special în ceea ce privește moralitatea publică, 

alegerile informate ale consumatorului, agricultura durabilă, un nivel ridicat de 

trasabilitate și etichetare a produselor, cât și în ceea ce privește asigurarea faptului că 

toate importurile sunt conforme cu legislația UE aplicabilă; exclude orice import de 

OMG-uri și utilizarea hormonilor în producția de alimente și solicită reglementarea 

strictă a utilizării pesticidelor și a altor produse chimice; subliniază că este nevoie de 

controale mai stricte ale importurilor la frontiere, precum și de inspecții mai riguroase 

ale Oficiului Alimentar și Veterinar cu privire la condițiile de producție și 

comercializare din țările care exportă în UE, pentru a asigura respectarea normelor 

Uniunii; 

36. reamintește importanța indicațiilor geografice în promovarea produselor agroalimentare 

europene tradiționale, protejându-le de practicile dăunătoare de parazitism, garantând 

drepturile și alegerile conștiente ale consumatorilor și protejând producătorii și 

agricultorii din mediul rural, în special IMM-urile; 

Achiziții publice 

37. reamintește importanța achizițiilor publice pentru IMM-uri și ca un instrument de 

favorizare a modelelor de producție durabile și etice; subliniază că, în contextul 

comerțului, statele membre trebuie să dispună 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; atrage atenția asupra faptului că UE 

este una dintre cele mai deschise piețe de achiziții publice între toți membrii OMC și 

consideră că UE ar trebui să reechilibreze această situație și să adopte instrumente 

asemănătoare cu Small Business Act din SUA care permit discriminarea pozitivă în 

favoarea actorilor economici locali; 

Resurse naturale  

38. subliniază că resursele naturale sunt limitate și ar trebui utilizate într-un mod sustenabil 

din punct de vedere economic și ecologic, acordând prioritate reciclării; recunoaște 

dependența pronunțată a țărilor în curs de dezvoltare, și mai ales a celor mai puțin 

dezvoltate de resursele naturale; 

39. subliniază necesitatea de a evolua către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și invită, prin urmare, Comisia să intensifice cooperarea în domeniul cercetării 

energetice, dezvoltării și activităților de inovare, cu scopul de a construi parteneriate 

energetice și de a consolida cooperarea tehnologică (în special în domeniul surselor 

regenerabile de energie, al eficienței energetice și al garanțiilor) și de a preveni 

relocarea emisiilor de dioxid de carbon, pentru a realiza obiectivele prezentate la 

COP21; 
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Lupta împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice și cu produse de faună sălbatică 

40. este în continuare profund de preocupat de creșterea 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 

real la adresa mijloacelor de existență și a economiilor locale, în special în țările în curs 

de dezvoltare; salută angajamentul UE de a elimina comerțul ilegal cu animale sălbatice 

ca parte a răspunsului UE la Agenda ONU din 2030 pentru dezvoltare durabilă, în 

special la cel de al 15-lea obiectiv de dezvoltare durabilă, care remarcă nu doar 

necesitatea de a pune capăt braconajului și traficului de specii protejate de floră și faună, 

ci și necesitatea de a aborda atât cererea, cât și oferta ilegale de produse de faună 

sălbatică; se așteaptă în acest sens ca Comisia, după o perioadă de reflecție cu 

implicarea Parlamentului și statelor membre, să analizeze modul optim de includere a 

unor dispoziții privind comerțul ilegal cu animale sălbatice în toate acordurile 

comerciale viitoare ale UE; 

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

Comisiei, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, 

Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Conferinței Organizației Națiunilor Unite 

pentru Comerț și Dezvoltare și Organizației Mondiale a Comerțului. 

Or. en 

 

 


