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SUGESTII

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

1. reamintește că liberalizarea comerțului, în cazul în care este însoțită de politici și de 
instituții adecvate, care maximizează și distribuie mai bine beneficiile comerțului, poate 
fi pozitivă în ceea ce privește reducerea sărăciei și a inegalităților, dar nu este suficientă, 
în sine, pentru a promova dezvoltarea sustenabilă; reamintește că competitivitatea și 
creșterea economică nu reprezintă scopuri în sine, ci mijloace puse în serviciul 
oamenilor; subliniază, în acest context, că comerțul ar trebui să rămână un instrument de 
dezvoltare sustenabilă; salută faptul că țările în curs de dezvoltare generează în prezent 
aproximativ jumătate din comerțul mondial, o creștere de la 33% în anul 2000, și că 
numărul de persoane care trăiesc în sărăcie extremă a fost redus la jumătate din 1990, 
ajungând la puțin sub un miliard de persoane; 

2. reiterează importanța promovării în sistemul comercial multilateral a reformelor de 
politică care sprijină obiective legate de dezvoltare și anume prin intermediul 
Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă; subliniază potențialul Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) ca for eficient de negociere multilateral, bazat pe reguli, 
care oferă o platformă de discuții oneste despre aspecte legate de comerțul mondial; 
insistă că UE ar trebui să promoveze în continuare modernizarea și democratizarea 
OMC pentru a garanta că toate țările sunt reprezentate în condiții de egalitate;

3. reamintește că lipsa integrării normelor și standardelor privind drepturile omului în 
normele globale ce reglementează comerțul și investițiile îngreunează tragerea la 
răspundere a întreprinderilor; subliniază nevoia de a reechilibra dreptul comercial și al 
investițiilor cu dreptul în domeniul drepturilor omului, în special în lanțurile de 
aprovizionare globale; în acest scop, invită UE să lanseze inițiative în cadrul OMC 
pentru reglementarea unor lanțuri globale de aprovizionare specifice, îndeosebi, ca prim 
pas, în sectorul confecțiilor; în plus, reiterează importanța implicării active a UE în 
activitatea Grupului de lucru interguvernamental deschis privind societățile 
transnaționale și alte întreprinderi din perspectiva drepturilor omului (OEIGWG), 
precum și importanța susținerii întâietății drepturilor omului în fața intereselor 
comerciale;

4. solicită o agendă comercială mondială bazată pe principiul comerțului echitabil în 
beneficiul tuturor, care să pună dezvoltarea, drepturile omului și drepturile de mediu și 
sociale în centrul procesului și care să acorde o atenție specială nevoilor țărilor în curs 
de dezvoltare cu venituri reduse și nevoilor țărilor cel mai puțin dezvoltate; subliniază în 
această privință necesitatea promovării în acordurile comerciale a unor dispoziții 
cuprinzătoare, obligatorii și executorii privind standardele sociale, standardele din 
domeniul muncii și cele din domeniul mediului;

5. îndeamnă ca drepturile omului să fie cu adevărat protejate și să fie create mecanisme de 
recurs  eficiente și accesibile pentru persoanele fizice, în vederea soluționării 
dezacordurilor referitoare la încălcări ale drepturilor omului; reamintește importanța 
integrării egalității de gen și a capacitării femeilor în toate politicile comerciale, inclusiv 
în normele OMC;
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6. consideră că, de la înființarea Rundei de la Doha în 2001, lumea s-a schimbat radical 
din punct de vedere economic, politic și tehnologic; încurajează, prin urmare, OMC, să 
reflecte mai bine Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Agenda de dezvoltare de 
la Doha pentru a aborda în mod adecvat noile provocări, precum comerțul electronic, 
comerțul digital, transparența investițiilor, subvențiile și supracapacitatea, lanțurile 
valorice globale, achizițiile publice și reglementarea internă a serviciilor, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii; subliniază necesitatea 
reformării OMC, inclusiv a mecanismului de soluționare a litigiilor, astfel încât să se 
asigure existența unui sistem comercial multilateral echitabil și echilibrat; subliniază că 
este important ca membrii OMC care sunt țări în curs de dezvoltare să-și îndeplinească 
obligațiile și să decidă cu privire la propriul ritm și propria eșalonare a liberalizării 
comerțului în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare;

7. solicită un sprijin sporit pentru proiectele aferente strategiei Ajutor pentru comerț din 
cadrul asistenței pentru dezvoltare, cu scopul de a transforma posibilitățile digitale în 
realități comerciale pentru țările în curs de dezvoltare;

8. îndeamnă UE și statele membre să recunoască în mod corespunzător dificultățile 
întâmpinate de țările în curs de dezvoltare în punerea în aplicare a obligațiilor lor 
prevăzute de acordurile OMC; constată că aceste probleme includ: (a) interzicerea 
măsurilor și a subvențiilor pentru investiții, îngreunând încurajarea industriei naționale; 
(b) liberalizarea importurilor în sectorul agricol, amenințând viabilitatea și mijloacele de 
subzistență ale micilor fermieri, ale căror produse se confruntă cu concurența din partea 
alimentelor importate mai ieftine; (c) impactul negativ al unui regim de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI) de înalt nivel asupra accesului la medicamente și a 
transferului de tehnologii; și (d) creșterea presiunii asupra țărilor în curs de dezvoltare 
pentru ca acestea să-și deschidă sectoarele serviciilor, care ar putea submina viabilitatea 
prestatorilor de servicii locali;

9. își reiterează apelul adresat UE de a se asigura că activitățile sale desfășurate alături de 
țările în curs de dezvoltare, atât în domeniul dezvoltării, cât și în cel al comerțului, sunt 
bazate pe un cadru echilibrat care implică parteneri egali, sunt în concordanță cu 
principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării stabilit la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și au ca scop promovarea și 
respectarea drepturilor omului;

10. salută intrarea în vigoare, la 22 februarie 2017, a acordului privind facilitarea
comerțului al OMC și constată că acest acord ar trebui să aducă avantaje semnificative 
în special țărilor în curs de dezvoltare; reamintește importanța punerii la dispoziție a 
unei asistențe tehnice, financiare și de întărire a capacităților care să fie precis orientată 
și sustenabilă, pentru a îi sprijini pe membrii OMC care sunt țări în curs de dezvoltare, 
în special țările cel mai puțin dezvoltate, să pună în aplicare acordul și să se adapteze la 
procesul de reformă;

11. consideră că normele OMC și alte acorduri comerciale multilaterale ar trebui să 
lărgească domeniul de aplicare al tratamentului special și diferențiat pentru a permite o 
utilizare mai activă a instrumentelor de promovare a sectoarelor emergente;  îndeamnă 
UE și statele sale membre să asigure principiul „tratamentului special și diferențiat” 
(SDT) pentru toți membrii OMC clasificați de Banca Mondială drept țări în curs de 
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dezvoltare;

12. subliniază faptul că acordurile comerciale pot avea un impact negativ asupra securității 
alimentare în țările în curs de dezvoltare; regretă faptul că cele două instrumente 
propuse de țările în curs de dezvoltare, ca parte a negocierilor din cadrul OMC, pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai al micilor fermieri, a securității alimentare și a dezvoltării 
rurale, și anume produsele speciale (SP) și un mecanism special de salvgardare (SSM), 
nu au fost create; solicită UE să sprijine cererile țărilor în curs de dezvoltare de a le 
proteja sistemele de producție alimentară și populația în fața efectelor potențial 
distructive ale importurilor ieftine, inclusiv în cadrul acordurilor de parteneriat 
economic;

13. regretă faptul că cea de-a 11-a conferință ministerială a OMC nu a realizat progrese în 
ceea ce privește probleme de importanță majoră pentru țările în curs de dezvoltare; 
salută, cu toate acestea, tratamentul preferențial consolidat care a fost asigurat anterior 
în cadrul OMC pentru țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv regulile de origine 
preferențiale și tratamentul pentru prestatorii de servicii, și subliniază necesitatea luării 
de măsuri de consolidare a capacităților, care le-ar permite furnizorilor din țările cel mai 
puțin dezvoltate să beneficieze de derogarea în domeniul serviciilor pentru țările cel mai 
puțin dezvoltate;

14. subliniază că obiectivul dezvoltării sustenabile ar trebui să devină principiul 
fundamental care dirijează activitatea OMC, ale cărei norme și operațiuni ar trebui 
elaborate în mod corespunzător și aliniate la Agenda 2030 și la Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice, care ar trebui utilizate drept criteriu de referință pentru 
alte angajamente; subliniază, în plus, importanța asigurării sustenabilității lanțurilor 
valorice globale și a respectării de către acestea a drepturilor omului si a normelor 
sociale și de mediu;

15. evidențiază importanța furnizării de suficiente alimente de bună calitate, a apei curate și 
a construirii unităților suplimentare de eliminare a apei reziduale, pentru a obține 
rezultate în ceea ce privește ODD 2 și 6; atrage atenția, de asemenea, asupra amplorii și 
implicațiilor sărăciei energetice în țările în curs de dezvoltare și solicită acțiuni 
suplimentare pentru reducerea sărăciei energetice în concordanță cu ODD 7, în special 
în zonele rurale îndepărtate și în regiunile neconectate la rețeaua de energie electrică;

16. insistă asupra faptului că Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS) al OMC ar trebui să pună mai mult accent pe 
dezvoltare; reamintește importanța capitală a asigurării accesului tuturor la 
medicamente și încurajează în acest scop o utilizare mai cuprinzătoare a mecanismelor 
de flexibilitate ale TRIPS, astfel cum se prevede în Declarația de la Doha; își exprimă 
îngrijorarea privind tendințele actuale de privatizare a semințelor, care subminează 
dreptul la hrană al popoarelor; invită Comisia să examineze în continuare biopirateria și 
să adopte măsuri împotriva acesteia;

17. își exprimă sprijinul față de mecanismul de ajustare fiscală la frontieră pentru emisiile 
de carbon ca instrument important pentru garantarea unei concurențe loiale pentru 
întreprinderile care iau măsuri în vederea reducerii impactului lor asupra climei;

18. regretă că obligațiile prevăzute în Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare și 
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fitosanitare (SPS) nu recunosc dreptul statelor de a adopta reglementări bazate pe 
principiul precauției; îndeamnă UE și statele membre să apere recunoașterea integrală a 
acestui principiu în obligațiile prevăzute de OMC;

19. este preocupat, în contextul prezentat mai sus, de faptul că proliferarea acordurilor 
comerciale bilaterale și multilaterale ar putea duce la fragmentarea politicii comerciale 
internaționale și ar putea submina, astfel, rolul OMC; reamintește că țările în curs de 
dezvoltare au cea mai mare nevoie de un sistem multilateral pentru a-și apăra interesele; 
solicită, așadar, UE și statelor membre să depună eforturi suplimentare pentru a plasa, 
din nou, OMC în centrul guvernării comerciale mondiale și să se abțină de la a le 
impune țărilor în curs de dezvoltare dispoziții OMC+ în tratate plurilaterale sau 
bilaterale, subminând astfel mecanismele de flexibilitate ale OMC, concepute în mod 
explicit pentru a le proteja interesele;

20. își exprimă profunda preocupare față de faptul că mai multe posturi vacante din cadrul 
organului de apel al OMC rămân vacante și că această împrejurare împiedică buna 
funcționare a mecanismului de soluționare a litigiilor; invită, așadar, Comisia să 
prezinte propuneri concrete pentru a soluționa acest nefericit blocaj;

21. solicită UE să pledeze în continuare pentru creșterea importanței dimensiunii 
parlamentare a OMC, în special printr-un sprijin financiar și de personal sporit acordat 
secretariatului competent; invită statele membre ale OMC să asigure legitimitatea 
democratică și transparența prin consolidarea dimensiunii parlamentare a OMC; 
subliniază, în acest sens, că este necesar să se asigure un acces mai bun al 
parlamentarilor la negocierile comerciale, implicarea lor în elaborarea și punerea în 
practică a deciziilor OMC și supunerea politicilor comerciale unui control 
corespunzător în interesul cetățenilor.
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