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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. subliniază că comerțul nu este un scop în sine, ci un instrument important pentru 
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), contribuind la reducerea sărăciei, 
la îmbunătățirea sănătății și la sprijinirea eforturilor de combatere a degradării mediului, 
precum și la promovarea valorilor UE în acest scop; subliniază necesitatea de a 
consolida capacitatea de aprovizionare și infrastructura comercială din țările în curs de 
dezvoltare, concentrându-se asupra diversificării exporturilor, a valorii adăugate, a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii; reamintește angajamentul UE 
față de principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare și principiul „nu cauza 
prejudicii”; subliniază că Uniunea s-a angajat să desfășoare o politică comercială solidă, 
eficientă și credibilă, care va constitui baza unui sistem comercial multilateral echitabil 
și bazat pe norme deschise, esențial pentru integrarea în continuare a țărilor în curs de 
dezvoltare în lanțurile valorice mondiale; subliniază importanța strategiilor de asistență 
tehnică, în acest sens;

2. subliniază importanța unor dispoziții cuprinzătoare privind standardele sociale, de 
muncă și de mediu, care să aibă caracter obligatoriu și executoriu, în special la 
capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb 
(ALS); subliniază, în plus, importanța unei monitorizări eficiente; solicită utilizarea 
sistematică a unor evaluări cuprinzătoare ex ante și ex post ale impactului asupra 
sustenabilității schimburilor comerciale;

3. subliniază că acordurile comerciale nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra 
securității alimentare în țările în curs de dezvoltare; subliniază necesitatea de a permite 
țărilor în curs de dezvoltare să își afirme suveranitatea alimentară și să decidă, prin 
propriile lor mijloace democratice, modul în care își vor configura sistemele alimentare; 
solicită o abordare holistică în acest sens, care să cuprindă aspecte-cheie precum 
achizițiile publice, concurența (inclusiv subvențiile), precum și barierele sanitare și 
fitosanitare; solicită, în special, ca Uniunea să ajute țările în curs de dezvoltare să își 
protejeze producția alimentară locală, să susțină micile exploatații agricole familiale și 
să se bazeze pe recomandările Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO);

4. constată că, în pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării pe durata politicii agricole comune (PAC), în perioada 2014-2020, 
interzicerea subvențiilor la export nu are niciun efect asupra distorsiunilor economice 
rezultate din alte subvenții directe sau indirecte, ca în cazul produselor lactate; solicită 
Uniunii să inițieze o revizuire a dispozițiilor actuale ale Acordului de instituire a 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) din 1994; solicită Uniunii să ofere asistență 
țărilor în curs de dezvoltare în vederea conceperii unor mecanisme de examinare a 
investițiilor străine directe (ISD);

5. subliniază că noua strategie UE-Africa ar trebui să sprijine comerțul echitabil și etic; 
subliniază că raportul Comisiei din 2019 intitulat „Punerea în aplicare a acordurilor de 
liber schimb 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018” (COM(2019)0455) evidențiază 
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progrese limitate în diversificarea economică a țărilor în curs de dezvoltare care fac 
obiectul acordurilor de parteneriat economic (APE); îndeamnă Uniunea și statele sale 
membre să recunoască preocupările exprimate de țările în curs de dezvoltare în ceea ce 
privește APE; reamintește că acordurile de parteneriat economic ar trebui să ofere un 
sprijin eficace pentru integrarea piețelor regionale; subliniază că trebuie să se ia în 
considerare studiul de evaluare ex post a primilor 10 ani ai APE cu CARIFORUM și să 
se examineze posibilitățile de îmbunătățire, în vederea consolidării legăturilor cu țările 
din regiune, abordându-se, în același timp, noile provocări ale secolului 21, în special 
schimbările climatice, și să îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă; subliniază, 
în plus, că este important ca acordurile de parteneriat economic să fie monitorizate în 
comun, cu sprijinul partenerilor locali și al organizațiilor societății civile; invită Comisia 
să efectueze o analiză aprofundată a APE actuale cu privire la aspecte precum 
economiile locale, piețele forței de muncă, pierderea biodiversității, despăduririle și 
acapararea terenurilor, pentru a stabili dacă sunt necesare modificări; 

6. subliniază importanța implicării, în special, a parlamentelor naționale, a societății civile 
și a sectorului privat al tuturor părților la negocierile comerciale; solicită participarea 
mai amplă și consultarea partenerilor sociali și a societății civile în negocierea și 
punerea în aplicare a acordurilor comerciale, în special în cadrul grupurilor consultative 
interne, al căror rol de monitorizare ar putea fi extins la toate părțile acordurilor 
comerciale și nu numai la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă;

7. subliniază faptul că Uniunea trebuie să asigure lanțuri de aprovizionare mondiale 
durabile; solicită din nou instituirea unui cadru juridic al Uniunii bazat pe obligația de 
diligență a întreprinderilor în materie de încălcări ale drepturilor omului în lanțurile de 
aprovizionare și care să ofere acces la justiție victimelor; consideră că astfel de obligații 
ar trebui să fie transsectoriale; salută intrarea în vigoare a regulamentului privind 
minereurile provenite din zonele de conflict și solicită ca punerea în aplicare a acestuia 
să fie strict monitorizată, inclusiv prin punerea în aplicare a măsurilor de însoțire; 
subliniază că acest regulament marchează o etapă importantă în garantarea transparenței 
și a responsabilității în lanțurile de aprovizionare;

8. invită Comisia să depună activ eforturi, în cadrul OMC, în scopul promovării unor 
norme multilaterale privind gestionarea durabilă a lanțurilor valorice mondiale, 
incluzând obligația de diligență în cadrul lanțului de aprovizionare, pentru început 
urmând să fie abordat sectorul confecțiilor, pe baza orientărilor OCDE; invită din nou 
Comisia și statele membre să se implice în mod constructiv în negocierile pentru un 
tratat ONU cu forță juridică obligatorie privind corporațiile transnaționale și alte 
întreprinderi, din perspectiva respectării drepturilor omului, cu scopul de a asigura 
accesul la justiție al victimelor încălcărilor drepturilor omului și de a le permite să 
solicite despăgubiri;

9. subliniază că țările în curs de dezvoltare sunt cel mai afectate de fenomenul evaziunii 
fiscale, care privează statele anual de miliarde de euro în venituri publice; solicită 
includerea, în acordurile comerciale cu țările în curs de dezvoltare, a unor dispoziții care 
să contribuie la combaterea fluxurilor financiare ilicite și a evaziunii fiscale practicate 
de corporații și multinaționale, cu scopul de a se asigura că impozitele se plătesc acolo 
unde sunt create profiturile și valoarea economică reală, și de a elimina erodarea bazei 
impozabile și transferul profiturilor;
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10. reamintește că una dintre principalele provocări pentru țările în curs de dezvoltare o 
reprezintă ascensiunea în cadrul lanțului valoric global prin diversificare economică;

11. subliniază importanța sistemului multilateral ca mijlocul cel mai eficient de realizare a 
unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial și de creare a unui sistem 
comercial mondial favorabil incluziunii, în interesul țărilor în curs de dezvoltare; 
reafirmă importanța reformării OMC în concordanță cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă, cu Agenda 2030 și cu angajamentele Acordului de la Paris; 

12. reamintește, în plus, că politica comercială și de dezvoltare a UE trebuie să contribuie la 
integrarea regională și la integrarea și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare în cadrul 
lanțurilor valorice mondiale; subliniază importanța adaptării politicilor comerciale 
pentru a susține eforturile de dezvoltare a zonei continentale de liber schimb din Africa 
(AfCFTA), prin asistență financiară și tehnică;

13. subliniază, de asemenea, importanța de a se monitoriza punerea în aplicare a capitolelor 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS, pe baza orientărilor furnizate de 
grupurile consultative din Uniune și țările partenere respective, cu scopul de a evalua 
concretizarea unor rezultate axate pe dezvoltare, prin intermediul preferințelor 
comerciale; subliniază necesitatea de a adapta capitolele privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă la capacitățile fiecărei țări, în combinație cu punerea la dispoziție a 
transferurilor financiare și tehnologice necesare;

14. salută sprijinul Uniunii în favoarea unor negocieri ample, echilibrate și reciproc 
avantajoase privind ALS, cu scopul de a asigura condiții de concurență echitabile; 
subliniază că evitarea obligațiunilor fiscale, evaziunea fiscală și frauda fiscală trebuie 
combătute ferm și că ar trebui promovate sistemele de norme care să creeze și să 
garanteze o concurență deschisă și echitabilă; 

15. subliniază necesitatea de a ajuta producătorii din zonele rurale și de coastă să se 
adapteze la condițiile de pe piață în vremuri de criză, ca urmare a epidemiei de COVID-
19, și să elaboreze strategii rapide de adaptare și de reziliență în contextul crizei 
provocate de coronavirus, pentru a asigura menținerea nivelurilor venitului de 
subzistență, asigurând, în același timp, gestionarea durabilă a ecosistemelor agricole, 
forestiere, marine și a celor bogate în biodiversitate;

16. deplânge pierderile economice cauzate de perturbarea comerțului internațional și a 
lanțurilor de aprovizionare mondiale, ca urmare a pandemiei de COVID-19, care ar 
putea avea un impact deosebit de puternic asupra țărilor în curs de dezvoltare; invită 
Comisia să se asigure că dispozițiile sale comerciale cu țările în curs de dezvoltare 
sprijină accesul la medicamente și la echipamente medicale; încurajează Comisia să 
depună eforturi în vederea creșterii transparenței în lanțurile de aprovizionare mondiale, 
în special în sectorul farmaceutic; sprijină încheierea unui acord multilateral privind 
libera circulație a echipamentelor medicale;

17. invită Comisia să asigure aplicarea și monitorizarea eficientă a condițiilor în materie de 
drepturile omului legate de preferințele comerciale unilaterale, cum ar fi SPG sau 
SPG+;

18. subliniază că punerea în aplicare a Acordului de la Paris ar trebui să fie susținută de 
politica comercială a UE; subliniază că respectarea Acordului de la Paris trebuie să fie o 



PE648.266v02-00 6/8 AD\1207691RO.docx

RO

dispoziție obligatorie în acordurile comerciale ale UE; solicită includerea în ALS a unor 
dispoziții și obiective specifice pentru a realiza aceste angajamente, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare a contribuțiilor naționale stabilite, pierderile și daunele 
asociate efectelor negative ale schimbărilor climatice, și transferul de tehnologie;

19. reafirmă faptul că Uniunea și partenerii săi comerciali trebuie să respecte standardele 
internaționale în domeniul muncii și al mediului, să combată comerțul ilegal cu specii 
de faună și floră amenințate și pe cale de dispariție, să combată despăduririle și 
degradarea pădurilor și să încurajeze comerțul care sprijină eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice; își exprimă îngrijorarea cu privire la legătura dintre liberalizarea 
comerțului și despădurire și impactul potențial negativ al noilor acorduri comerciale în 
această privință; invită Comisia să includă în toate acordurile comerciale viitoare, atât în 
cele cuprinzătoare, cât și în acordurile secundare relevante, dispoziții obligatorii 
referitoare la păduri, pe lângă garanțiile care asigură punerea lor în aplicare și contribuie 
la lupta împotriva defrișărilor și a degradării pădurilor;

20. subliniază faptul că actuala creștere a emisiilor de CO2 legate de transporturi și de 
comerțul internațional subminează eficacitatea strategiei Uniunii privind schimbările 
climatice; consideră că, având în vedere costurile climatice ale ALS, se poate argumenta 
ferm în favoarea tranziției, în țările în curs de dezvoltare, de la o strategie de dezvoltare 
bazată pe exporturi la o dezvoltare endogenă, axată pe consumul și producția locale;

21. subliniază faptul că perturbările cauzate de COVID-19 au pus în evidență 
vulnerabilitățile sistemului alimentar mondial; subliniază, în plus, că liberalizarea 
piețelor agricole consolidează modelul industrial de agricultură orientat spre export, 
care are o contribuție majoră la schimbările climatice, conduce la pierderea habitatelor 
și creează condițiile de apariție și răspândire a virușilor; consideră că, prin contrast, 
lanțurile scurte de aprovizionare și alte inițiative locale au un mare potențial de 
soluționare a carențelor actuale din sistemul alimentar, prin îmbunătățirea accesului la 
alimente proaspete, garantând profituri mai mari pentru fermieri și reducând 
vulnerabilitatea la perturbările de pe piețele internaționale; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să elaboreze o strategie pentru a trece treptat de la politicile agricole orientate 
către comerț și către piețele locale și regionale;

22. își exprimă sprijinul pentru taxele pe carbon la frontieră, ca instrument important de 
garantare a unei concurențe loiale pentru întreprinderile care iau măsuri de reducere a 
impactului lor asupra climei;



AD\1207691RO.docx 7/8 PE648.266v02-00

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 15.6.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

15
10
1

Membri titulari prezenți la votul final Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, 
Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard 
Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, 
Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, 
Beata Kempa, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-
Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, 
Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final Barry Andrews, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia



PE648.266v02-00 8/8 AD\1207691RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15 +
S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

RENEW Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

GREENS/EFA Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

ECR Beata Kempa

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

N.I. Antoni Comín i Oliveres

10 -
EPP Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, 

Tomas Tobé, Marlene Mortler

ID Dominique Bilde, Gianna Gancia. Bernhard Zimniok

1 0
ECR Ryszard Czarnecki

Legenda simbolurilor utilizate: 
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


