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B9-0370/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la analiza politicii comerciale a UE
(2020/2761(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 17 mai 2020, intitulată „Adaptarea 
programului de lucru al Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440 ), și scrisoarea de 
intenție adresată de Președinta Von der Leyen Președintelui Sassoli și Cancelarei 
Merkel la 16 septembrie 2020, intitulată „Starea Uniunii 2020”,

– având în vedere nota consultativă a Comisiei din 16 iunie 2020 intitulată „O politică 
comercială reînnoită pentru o Europă mai puternică”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este 
momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 
noua generație” (COM(2020)0456),

– având în vedere Cartea albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență 
echitabile în ceea ce privește subvențiile străine (COM(2020)0253),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru 
toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă strategie 
industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru 
IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde 
european” (COM(2019)0640),

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Vicepreședintelui/Înaltului 
reprezentant din 9 martie 2019 intitulată „Către o strategie cuprinzătoare cu Africa” 
(JOIN(2020)0004),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată «O strategie „De la 
fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic» 
(COM(2020)0381),

– având în vedere Acordul adoptat în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la 
Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice),

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și obiectivele de 
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dezvoltare durabilă ale ONU (ODD),

– având în vedere rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și 
de perspectivă privind comerțul și investițiile1, cea din 12 decembrie 2017 intitulată 
„Către o strategie în domeniul comerțului digital”2, cea din 28 noiembrie 2019 intitulată 
„Urgența climatică și de mediu”3, cea din 16 septembrie 2020 referitoare la rolul UE în 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial4, cea din 7 octombrie 2020 referitoare 
la punerea în aplicare a politicii comerciale comune – raport anual pe 20185, cea din ... 
intitulată „O nouă strategie industrială pentru Europa”6 și cea din ... intitulată „O nouă 
strategie pentru IMM-urile europene”7,

– având în vedere declarația Comisiei din [...] noiembrie 20208,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind analiza politicii comerciale a UE 
(O-000070/2020 – B9-0024/2020),

– având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru comerț internațional,

A. întrucât, în urma pandemiei de COVID-19 din 2020, au fost afectate lanțurile de 
aprovizionare mondiale și liniile de producție, ceea ce a scos în evidență dependența 
Uniunii Europene de sursele din afara UE, mai ales în unele sectoare strategice precum 
cel al sănătății și cel farmaceutic;

B. întrucât normele și avantajele comerciale sunt contestate atât în afara UE, cât și în 
interiorul statelor membre și întrucât noile provocări pentru dezvoltarea durabilă, 
precum combaterea schimbărilor climatice, trebuie integrate în toate politicile publice 
externe și interne ale UE;

C. întrucât, încă înainte de pandemie, UE se afla în urma altor economii în materie de 
competitivitate; întrucât, din cauza perturbării comerțului internațional ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, în prezent sunt amplificate pierderile economice care erau 
deja semnificative;

D. întrucât, fiind un continent sărac în resurse și cel mai mare bloc comercial din lume, 
Uniunea Europeană se află într-o poziție unică de a putea coopera la nivel mondial în 
interesul unei redresări sustenabile a economiei mondiale, în conformitate cu Pactul 
verde european;

1 JO C 101, 16.3.2018, p. 30.
2 JO C 369, 11.10.2018, p. 22.
3 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0212.
5 Texte adoptate, P9_TA(2020)0252
6 [a se adăuga data adoptării în plen și trimiterea la 2020/2076(INI)]
7 [a se adăuga data adoptării în plen și trimiterea la 2020/2131(INI)]
8 [a se adăuga data dezbaterii în plen]
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E. întrucât analiza politicii comerciale a UE și crearea unei agende comerciale a UE mai 
ambițioase au loc într-un moment în care, la nivel mondial, se desfășoară multe acțiuni 
ghidate de interese politice în domeniile comerțului, economiei și finanțelor, cu 
consecințe pe termen lung,

Comerțul și „autonomia strategică deschisă”

1. salută inițierea la timp, în 2020, a analizei politicii comerciale a UE ca răspuns la 
pandemia de COVID-19, răspândirea practicilor protecționiste la nivel mondial, 
climatul deosebit de dificil cu care se confruntă comerțul internațional și necesitatea 
integrării comerțului în Pactul verde european și în ODD, ținând totodată seama de 
învățămintele extrase în urma acestor fenomene, cu scopul de a conferi cooperării 
economice un caracter echitabil, incluziv și sustenabil; consideră că pentru aceasta este 
extrem de important să aibă loc o coordonare și să se creeze sinergii între direcțiile 
generale competente din cadrul Comisiei Europene și Serviciul European de Acțiune 
Externă, precum și între politica comercială și politicile interne (de exemplu politica 
industrială, ajutoarele de stat, politica digitală, de mediu, inclusiv economia circulară, 
politicile sociale) și să se includă politica comercială în cadrul politicii externe generale 
a UE;

2. salută dezbaterea privind conceptul unic al UE de „autonomie strategică deschisă” și 
invită Comisia să prezinte în mai multe detalii această noțiune; constată, în acest 
context, că acest concept ar trebui să fie coerent cu obligațiile juridice internaționale ale 
UE și cu angajamentul său față de o abordare bazată pe norme în politica sa comercială 
și în sistemul comercial multilateral, în centrul acestuia aflându-se Organizația 
Mondială a Comerțului (OMC); insistă ca strategia comercială a UE să ducă la 
îmbunătățirea competitivității industriei din UE, inclusiv a sectorului agricol, să creeze 
locuri de muncă de o calitate decentă și să protejeze lucrătorii, să genereze o dezvoltare 
economică incluzivă și sustenabilă, în conformitate cu Pactul verde european, și să 
promoveze interesele și valorile UE;

3. subliniază că Uniunea Europeană, fiind unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din 
lume, ar beneficia de o utilizare mai extinsă a monedei euro în schimburile sale 
comerciale internaționale, întrucât astfel s-ar reduce riscul legat de rata de schimb și alte 
costuri aferente schimbului valutar din tranzacțiile comerciale; subliniază că în prezent 
este și mai important să fie stimulat comerțul și evidențiază că strategia comercială a 
UE are potențialul de a contribui în mod semnificativ la procesul de redresare după 
actuala criză economică și de sănătate publică;

4. invită Comisia să analizeze posibile modalități de sporire a rezilienței lanțurilor de 
aprovizionare ale UE, sporind totodată capacitățile de producție din Uniune, prin 
examinarea avantajelor pe care le-ar putea aduce constituirea strategică la nivelul UE de 
stocuri de bunuri esențiale pentru situații de urgență și prin încurajarea diversificării 
surselor de aprovizionare, analizând în același timp conceptul de delocalizare într-o țară 
mai apropiată din punct de vedere geografic („nearshoring”) și rolul special pe care l-ar 
putea juca țările din vecinătatea UE în acest sens;

5. subliniază că măsurile de readucere pe teritoriu și delocalizarea în țări apropiate trebuie 
să contribuie la competitivitatea UE pe termen lung și nu trebuie să ducă la creșterea 
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costurilor suportate de consumatori, conform unei analize detaliate pe sectoare ce se 
desfășoară în prezent; observă că măsurile de gestionare a lanțurilor de aprovizionare 
pot avea un rol important în redresarea economică și că deciziile ar trebui, în toate 
cazurile, să fie luate de operatorii economici vizați;

6. invită Comisia să identifice sectoarele și materiile prime de importanță strategică pentru 
UE și să sprijine activ întreprinderile, mai ales IMM-urile, axându-se pe criza actuală, 
dar și pe posibilele evoluții viitoare, oferind sprijin pentru neutralitatea climatică, 
răspunderea și sustenabilitatea lanțurilor de aprovizionare mondiale și inovarea digitală, 
pentru a spori securitatea alimentară prin menținerea culoarelor verzi deschise și prin 
creșterea nivelului de transparență în cadrul lanțurilor valorice ale produselor 
alimentare; subliniază că UE depinde în mare măsură de țări terțe în ceea ce privește 
aprovizionarea cu materii prime critice necesare pentru tranziția verde și cea digitală; 
subliniază, în acest context, că un sistem comercial multilateral și pe deplin funcțional, 
împreună cu o rețea extinsă de acorduri de liber schimb echitabile, sustenabile și bine 
aplicate, constituie modalitatea optimă și cea mai economică de a garanta 
disponibilitatea mai multor surse de producție; evidențiază, de asemenea, că fluxurile 
comerciale deschise vor spori reziliența, fiind evitate măsurile de limitare a comerțului 
și intensificând cooperarea cu partenerii noști comerciali; consideră că cooperarea cu 
partenerii noștri comerciali va fi utilă și pentru eliminarea barierelor din calea 
comerțului;

Sistemul comercial multilateral

7. reafirmă angajamentul UE de a asigura un sistem comercial multilateral deschis și bazat 
pe norme, în centrul căruia să se afle o OMC reformată, pentru a-i îmbunătăți eficiența 
și stabilitatea; invită Comisia să-și intensifice participarea la forumurile internaționale, 
în strânsă colaborare cu alte instituții de guvernanță internațională, precum Conferința 
Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și Organizația 
Internațională a Muncii (OIM), și să vizeze măsuri ambițioase de modernizare, 
consolidare și reactivare considerabilă a OMC, a normelor acesteia și a funcției sale de 
organizare a negocierilor, plasând în centrul lor ODD-urile și combaterea schimbărilor 
climatice, dar asigurând totodată coerența cu angajamentele internaționale;

8. insistă să fie reformat organul de apel al OMC pe baza unui sistem de soluționare a 
litigiilor pe deplin funcțional și organizat pe două niveluri; subliniază că, atât timp cât 
organul de apel nu funcționează în mod corespunzător, UE ar trebui să utilizeze efectiv 
procedura provizorie multipartită de arbitraj în apel și să încurajeze ceilalți membri ai 
OMC să participe la această procedură; invită Uniunea să reformeze dispozițiile privind 
măsurile de retorsiune din Memorandumul de înțelegere al OMC privind soluționarea 
litigiilor, pentru a garanta că în cadrul litigiilor privind ajutoarele de stat ilegale sunt 
vizate numai sectoarele pertinente și cele afectate;

9. invită Comisia să aprofundeze cooperarea internațională cu partenerii strategici și salută 
în acest sens discuțiile aflate în curs privind modalitățile de a aborda și de a reduce 
efectiv denaturările cauzate de subvențiile industriale, având în vedere că practicile de 
denaturare a pieței pot avea urmări negative considerabile pentru concurența loială și 
echitatea condițiilor de concurență, și să găsească soluții pentru prevenirea transferurilor 
forțate de tehnologii;



PE611.490v01-00 6/11 RE\1218740RO.docx

RO

10. își exprimă preferința pentru acordurile multilaterale, dar recunoaște că acordurile 
plurilaterale pot reprezenta o etapă utilă în procesul de încheiere a acordurilor 
multilaterale; ia act, în această privință, de utilitatea inițiativelor referitoare la o 
declarație comună; evidențiază importanța încheierii unui acord obligatoriu juridic și 
executoriu privind subvențiile pentru pescuit, ținând seama de implicațiile pentru țările 
în curs de dezvoltare și pentru țările cel mai puțin dezvoltate;

11. își repetă apelurile pentru un acord plurilateral privind comerțul electronic, care să ajute 
IMM-urile să elimine decalajul digital, să trateze barierele din calea comerțului 
electronic și să faciliteze transferurile comerciale transfrontaliere de date cu respectarea 
deplină a legislației UE privind protecția vieții private și a datelor, inclusiv a 
Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD); solicită să fie îmbunătățită 
protecția online a consumatorilor și să fie intensificată cooperarea dintre serviciile 
Comisiei, pentru a îmbunătăți depistarea comerțului electronic cu bunuri contrafăcute; 
așteaptă cu interes în acest sens cea de a 12-a conferință ministerială a OMC, prevăzută 
în 2021, și solicită să fie pus la dispoziție un text consolidat până la sfârșitul lui 2020; 
subliniază necesitatea ca UE să prezinte o strategie în domeniul comerțului digital, care 
să se bazeze pe rezoluția Parlamentului din 2017 pe această temă, și să caute modalități 
prin care UE să creeze și să promoveze noi norme internaționale, inclusiv prin 
includerea unor dispoziții specifice în acordurile comerciale, prin crearea unui mediu 
propice de tranzacționare digitală pentru întreprinderile din UE și prin eliminarea 
obstacolelor în țările terțe;

12. invită Comisia să monitorizeze, să analizeze și să trateze, împreună cu partenerii 
internaționali, la nivel mondial și bilateral, noile obstacole din calea comerțului, inclusiv 
restricțiile la export și alte denaturări care afectează bunurile esențiale, și să elaboreze 
criterii comune pentru acordarea subvențiilor axate pe sustenabilitate pentru redresarea 
în urma pandemiei; invită Comisia să actualizeze acordul OMC privind produsele 
farmaceutice, analizând totodată posibilitățile pentru o inițiativă plurilaterală mai 
generală în legătură cu produsele din domeniul sănătății; invită Comisia să se asigure că 
prevederile de flexibilitate din cadrul Acordului privind aspectele legate de comerț ale 
drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) pot fi utilizate în mod optim în cazul 
produselor medicale de importanță critică și că dispozițiile din acordurile bilaterale 
semnate de UE nu afectează negativ aceste prevederi de flexibilitate;

Relațiile cu partenerii strategici

13. evidențiază faptul că Statele Unite ale Americii sunt cel mai important partener 
comercial al UE; observă că, în prezent, relația cu SUA este caracterizată de tensiuni; ia 
act de acordul cu SUA privind o serie de reduceri tarifare ca de o evoluție pozitivă și 
îndeamnă Comisia să valorifice această situație pentru a elabora o agendă comercială 
UE-SUA pozitivă, dincolo de reducerile tarifare, întrucât un acord de cooperare mai 
extins ar fi deosebit de avantajos, facilitând redresarea economică a ambelor părți și 
soluționarea aspectelor problematice din domeniul comerțului și examinând noi domenii 
de cooperare, cum ar fi comerțul, tehnologiile și taxarea activităților digitale, inclusiv în 
cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE); încurajează 
Comisia să realizeze progrese în ceea ce privește evaluările normative, ceea ce ar aduce 
beneficii în special IMM-urilor; sprijină cu fermitate cooperarea cu SUA în vederea 
abordării provocărilor strategice de la nivel mondial; îndeamnă SUA să adere din nou la 
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Acordul de la Paris privind schimbările climatice, pentru a facilita cooperarea dintre UE 
și SUA în viitor; solicită Statelor Unite să elimine tarifele impuse începând din 2017; ia 
act de cea mai recentă – și mult așteptată – hotărâre a OMC privind litigiul dintre 
Airbus și Boeing și evidențiază importanța găsirii unei soluții negociate;

14. solicită realizarea unor progrese ambițioase în negocierile ce vizează încheierea cu 
China a unui acord cuprinzător privind investițiile, pentru a aborda nevoia stringentă de 
reciprocitate, inclusiv în ceea ce privește accesul la piața achizițiilor publice, precum și 
alte probleme nerezolvate legate de condițiile de concurență echitabile, precum 
practicile de denaturare a pieței ale întreprinderilor de stat din China sau transferurile 
forțate de tehnologii, cerințele față de întreprinderile mixte și tratamentul 
nediscriminatoriu; subliniază că este important să se includă un capitol ambițios privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă, cu scopul de a proteja drepturile omului, inclusiv 
standardele de bază ale muncii, de a promova standarde de mediu și de a combate 
schimbările climatice în conformitate cu Acordul de la Paris; evidențiază importanța 
relației strategice a UE cu China ca concurent, partener și rival sistemic; invită, prin 
urmare, statele membre și instituțiile UE să prezinte o poziție comună coerentă; 
îndeamnă Comisia, în acest sens, să înființeze un Grup operativ special pentru China, 
după modelul Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul Unit, pentru a asigura 
unitatea și coerența mesajului la toate nivelurile și în toate formatele, cu scopul de a 
prezenta o politică comună și unificată a UE față de China; subliniază că relațiile UE în 
domeniul comercial și în materie de investiții impun respectarea deplină a drepturilor 
omului; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la informațiile relatate privind 
exploatarea uigurilor în fabricile din China și subliniază că bunurile produse în lagărele 
de reeducare ar trebui să fie interzise pe piețele UE; invită Comisia să elaboreze un 
studiu preliminar și o evaluare a impactului pentru a iniția în mod oficial negocierile cu 
Taiwanul cât mai curând posibil;

15. consideră că, având în vedere contextul pandemiei, ar trebui să se adopte la nivel 
mondial, în special în ceea ce privește Africa și având în vedere noua strategie a UE 
privind Africa, noi abordări pentru remodelarea relațiilor economice, comerciale și de 
schimb, în vederea promovării unui comerț echitabil și etic, bazat pe principiile 
solidarității, cooperării și coerenței cu politica de dezvoltare a UE;

Chestiuni transversale

16. subliniază că piețele mondiale reprezintă o sursă esențială de creștere pentru IMM-uri; 
constată totuși că numai 600 000 de IMM-uri exportă bunuri în afara UE; invită 
Comisia să sprijine IMM-urile prin includerea sistematică în acordurile comerciale și 
prin asigurarea respectării unor capitole specifice privind IMM-urile, fără a spori sarcina 
administrativă și normativă, și să sprijine, în strânsă cooperare cu camerele de comerț și 
agențiile de promovare a comerțului ale statelor membre, utilizarea de către IMM-uri a 
acestor acorduri; îndeamnă Comisia să trateze problema costurilor suportate de IMM-
uri pentru a putea respecta legislația tot mai complexă care afectează comerțul; solicită 
Comisiei să comunice întreprinderilor într-o etapă cât mai timpurie crearea de noi 
portaluri de informare sau îmbunătățirea celor deja existente, astfel încât necesitățile de 
informare ale IMM-urilor să poată fi satisfăcute într-un mod practic; salută, în acest 
sens, eforturile Comisiei depuse în cadrul strategiei pentru IMM-uri din martie 2020 de 
a-și spori sprijinul specific pentru IMM-uri; salută lansarea recentă a instrumentului 
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Access2Markets, inclusiv a modulului de autoevaluare privind regulile de origine 
(ROSA), și invită toate părțile interesate să prezinte observații Comisiei, astfel încât 
instrumentul să poată fi actualizat în permanență;

17. este convins că, pentru a realiza ODD-urile, a promova buna guvernanță, a îmbunătăți 
trasabilitatea și responsabilitatea în lanțurile de aprovizionare mondiale, a consolida 
competitivitatea internațională a UE prin crearea unor condiții de concurență echitabile 
și pentru a atenua avantajele competitive neloiale ale țărilor terțe, care reprezintă 
rezultatul unor standarde de protecție mai scăzute, precum și a dumpingului social și de 
mediu în comerțul internațional, este necesară o legislație privind obligația de diligență 
transversală la nivelul UE în cadrul lanțurilor de aprovizionare, atât pentru 
întreprinderile din UE, cât și pentru cele străine care își desfășoară activitatea în cadrul 
pieței unice; evidențiază necesitatea de a lua în considerare riscul de prejudiciu și 
dimensiunea întreprinderii, ținând seama, în același timp, de principiul 
proporționalității;

18. așteaptă cu interes propunerea Comisiei privind un mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de carbon, care să fie pe deplin compatibil cu normele OMC și bazat pe o 
evaluare a impactului; îndeamnă Comisia să asigure competitivitatea UE, acordând o 
atenție deosebită costurilor, riscurilor și obiectivelor altor parteneri internaționali, și să 
propună un mecanism transparent care să poată coexista cu măsurile existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, oferind în același timp un cadru juridic stabil și 
sigur pentru industriile europene; subliniază că în strategia noastră industrială trebuie 
incluse și alte propuneri similare, pentru a stimula industria să producă produse 
ecologice și competitive; invită Comisia să vină cu idei, ținând seama, printre altele, de 
documentul neoficial al Țărilor de Jos și al Franței privind comerțul, efectele sociale și 
economice și dezvoltarea durabilă; invită Comisia să examineze posibilitatea unei 
evaluări ex-post a impactului și să revizuiască unele dispoziții pentru a alinia ALS aflate 
în vigoare la Pactul verde european și să propună noi inițiative care folosesc politica 
comercială pentru a facilita realizarea obiectivelor noastre ambițioase din domeniul 
climei, inclusiv o inițiativă nouă în cadrul OMC privind clima și comerțul, care să se 
bazeze pe mandatul Acordului privind bunurile de mediu și să lărgească domeniul de 
aplicare, astfel încât să fie inclus comerțul cu servicii ecologice, stimulând astfel 
dezvoltarea bunurilor ecologice și evitând favorizarea produselor electronice de larg 
consum;

19. invită Comisia să pună în aplicare, să facă să evolueze și să asigure implementarea 
efectivă a ALS existente, inclusiv a capitolelor executorii referitoare la comerț și la 
dezvoltarea sustenabilă (CDD), și să asigure repartizarea beneficiilor către toți; atrage 
atenția asupra faptului că asigurarea aplicării capitolelor CDD ar putea fi îmbunătățită 
considerabil prin diverse metode de asigurare a aplicării, iar Comisia ar trebui să 
analizeze posibilitatea introducerii în ultimă instanță a unui mecanism de sancțiuni; 
sprijină angajamentul vicepreședintelui executiv al Comisiei, comisarul pentru comerț 
Dombrovskis, de a propune o revizuire a planului de acțiuni din 15 puncte privind 
capitolele CDD, implicând în acest proces Parlamentul chiar de la început; invită 
Comisia să analizeze ideile expuse în documentul neoficial al Țărilor de Jos și al 
Franței, precum și alte modalități de a spori nivelul de detaliere la asigurarea aplicării 
acestor capitole; salută angajamentul Comisiei de a conferi respectării Acordului de la 
Paris privind schimbările climatice un rol esențial în toate acordurilor comerciale 
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viitoare; solicită măsuri complementare, cum ar fi interzicerea importurilor de produse 
care au legătură cu încălcări grave ale drepturilor omului, precum munca forțată sau 
munca copiilor;

20. invită Comisia să adopte la timp propunerea pentru noul regulament privind aplicarea 
unui sistem generalizat de preferințe, eventual în vederea majorării numărului de țări 
care se angajează să respecte sistemul SGP+;

21. evidențiază importanța abordării, împreună cu principalii parteneri comerciali, a 
practicilor anticoncurențiale și importanța asigurării unor condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi, pentru a crea condițiile necesare redresării în urma 
pandemiei de COVID-19 și a favoriza tranziția mondială către o economie sustenabilă; 
invită Comisia să acționeze rapid și să lanseze anchete din timp, imediat după 
producerea prejudiciului, asigurându-se că practicile comerciale neloiale nu subminează 
competitivitatea și nivelul de ocupare a forței de muncă al operatorilor economici 
europeni, ținând seama în special de nevoile specifice ale IMM-urilor;

22. salută numirea recentă a responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială 
(CTEO) și consideră că punerea în aplicare consecventă și asigurarea respectării 
acordurilor UE și OMC, inclusiv a capitolelor CDD din acestea, precum și a legislației 
comerciale, inclusiv a unor instrumente de apărare comercială (IAC) mai eficace, mai 
flexibile și cu o capacitate mai mare de răspuns, sunt esențiale pentru ca UE să își 
mențină credibilitatea și să își păstreze valorile și obiectivul său privind un comerț mai 
echitabil; solicită noului CTEO să colaboreze cu Parlamentul pentru a garanta că 
partenerii comerciali își onorează angajamentele premergătoare ratificării pe care și le-
au asumat;

23. îndeamnă Comisia să revadă rolul delegațiilor în punerea în practică a agendei 
comerciale și de cooperare a UE în ceea ce privește coerența politică și să asigure o 
abordare coordonată care să includă diferitele servicii ale Comisiei (de exemplu misiuni 
comerciale trans-sectoriale în țări terțe);

24. invită Comisia să faciliteze încheierea tuturor etapelor necesare după efectuarea unor 
analize riguroase, pentru a completa eventualele lacune din setul de instrumente 
comerciale și de investiții, inclusiv o nouă propunere legislativă în vederea revizuirii 
dispozițiilor de blocare a sancțiunilor care încalcă în mod semnificativ suveranitatea 
teritorială a statelor membre și a introduce un instrument nou pentru a descuraja și a 
contracara acțiunile de forță întreprinse de țările terțe, cu o evaluarea prealabilă a 
impactului;

25. solicită ca negocierile privind Instrumentul pentru achiziții publice internaționale (IPI) 
să evolueze, pentru a asigura o aplicare mai strictă a principiului reciprocității în accesul 
întreprinderilor din UE la piețele de achiziții publice internaționale, menținând totodată 
posibilitățile de utilizare a achizițiilor publice ca instrument pentru asigurarea 
succesului tranziției climatice, în special în țările în curs de dezvoltare, prin intermediul 
unei noi abordări multilaterale; salută Cartea albă privind subvențiile străine ca pe un 
instrument suplimentar necesar pentru protecția comerțului și așteaptă o propunere 
legislativă a Comisiei în ianuarie 2021, prin care întreprinderile din UE să fie protejate 
de denaturări atât pe piața internă, cât și pe piața mondială, subliniind totodată 
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importanța unei concurențe libere și loiale; invită, de asemenea, toate statele membre să 
recurgă la toate instrumentele disponibile, inclusiv la Regulamentul (UE) 2019/452 de 
stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, pentru a 
evalua posibilele investiții și achiziții din perspectiva amenințărilor la adresa securității 
infrastructurilor critice ale UE, în special în sectoare strategice precum sănătatea, 
utilitățile, mobilitatea și tehnologiile informației și comunicațiilor, astfel încât să se 
evite o dependență economică inutilă și prejudiciabilă;

26. salută progresele înregistrate în ceea ce privește negocierile referitoare la tribunalul 
multilateral pentru investiții (MIC); observă că sistemul jurisdicțional în materie de 
investiții (ICS) este gândit ca o etapă în vederea realizării MIC; regretă faptul că statele 
membre avansează extrem de lent în eliminarea tratatelor bilaterale de investiții și 
îndeamnă Comisia să acționeze acolo unde este necesar, în conformitate cu hotărârea 
Curții Europene de Justiție în cauza Achmea; solicită Comisiei să își continue 
activitatea în vederea stabilirii unui cadru pentru protecția și facilitarea investițiilor în 
interiorul UE; sprijină negocierile aflate în curs cu privire la Tratatul privind Carta 
energiei, în conformitate cu Pactul verde european, care trebuie să permită realizarea 
neutralității climatice, al cărei scop este eliminarea treptată a măsurilor de protecție a 
investițiilor în tehnologiile tradiționale legate de combustibilii fosili; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) și la 
numărul de cazuri legate de Tratatul privind Carta energiei;

27. atrage atenția asupra importanței aspectelor de gen; atrage atenția asupra oportunității pe 
care o oferă ALS încheiate de UE de a promova egalitatea de gen, de a întări poziția 
economică a femeilor în țările terțe și de a îmbunătăți nivelul de trai al femeilor în toate 
sectoarele economice vizate de ALS ale UE; constată că femeile beneficiază de mai 
puțin de două cincimi din avantajele acordurilor de liber schimb în ceea ce privește 
locurile de muncă create și subliniază că femeile pot fi afectate în mod disproporționat 
de criza economică actuală; invită Comisia și Consiliul să promoveze și să sprijine 
includerea unui capitol specific consacrat aspectelor de gen în acordurile comerciale și 
de investiții ale UE;

28. invită Comisia să asigure o monitorizare a propunerilor formulate de grupurile 
consultative interne pentru îmbunătățirea politicii noastre comerciale internaționale și 
invită Comisia și statele membre să comunice în mod mai eficace beneficiile și efectele 
politicii comerciale a UE pentru toți, să îmbunătățească transparența pentru cetățeni, 
organizațiile neguvernamentale, sindicate și întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri, și 
sensibilizarea acestora, deoarece este important ca toate părțile interesate să dispună de 
informații exacte; reamintește, în acest context, importanța drepturilor de care dispune 
Parlamentul European, consacrate la articolele 207 și 218 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și a dialogului interinstituțional ca 
modalități de participare la discuțiile aflate în desfășurare și de asigurare a unui final 
pozitiv; reamintește rolul Parlamentului de colegiuitor în domeniul politicii comerciale 
și rolul său în monitorizarea negocierilor și a punerii efective în aplicare a acordurilor 
comerciale, precum și angajamentele asumate de Președinta Comisiei în ceea ce privește 
sprijinirea rezoluțiilor referitoare la inițiativele legislative adoptate de Parlament în 
temeiul articolului 225 din TFUE;
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29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


